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 كلمة المدير العام للمركز

 

 

عامة يعتبر مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع وكافة المؤسسات ال
وث واالستشارات مكانيات والخدمات الموجودة بالجامعة لتنفيذ البحتوظيف كافة اإل حيث أن أحد أهداف المركز تتمثل فيوالخاصة، 

 .ولتقديم الخبرة واالستشارات الفنية المطلوبة إلدارات الجامعة والجهات العامة والخاصة
 

تشمل الطلبة،  حيثلجامعة ابتقديم عدد من األعمال والبرامج العلمية المختلفة بهدف الرفع من كفاءة منتسبي كذلك يهتم المركز 
 أعضاء هيئة التدريس والموظفين. 

 
 انت فيكوالتي بظروفها وخصائصها الفريدة ستشارات والتدريب لجامعة طرابلس ولمركز البحوث واالبالنسبة  2020سنة تتميز 

لمركز مع كل هذه داء األقد كان العاملين بالمركز كان لهم رأى آخر بالخصوص، فإال أن أو نشاط، برنامج  يمعيقة لتنفيذ أاألغلب 
 التقرير. ي هذادد من مؤشرات االنجاز الموجودة فالظروف والمعوقات ناجحاً وبدرجة كبيرة وذلك بحسب ع

  

ل سنة لبرامج عم ا، كما يقدم تصور2020تم تنفيذها خالل سنة  المركز التيونشاطات التقرير ملخص لبرامج عمل هذا يعرض 
 ، ومع وجود الدعم من فإننا على ثقة بالنجاح فى تحقيق األهداف المرجوة من المركز.2021

 
 يخطىء. مل النعتذر عن أي خطأ قد يكون قد صدر من إدارة المركز أو من العاملين بالمركز وبالتأكيد فهو بدون قصد، فمن اليع

المركز ورؤساء كافة العاملين بدارات و، مدراء اإلإنجاز هذا التقرير وخصوصا فيبجزيل الشكر لكل من ساهم الختام أتقدم  و في

 إعداد بعض أجزاء هذا التقرير. لبحوث بالكليات على مساهمتهم فيأقسام ا

كما امعة. لكل من قدم الدعم الكامل للمركز وخصوصا مجلس إدارة المركز، مجلس الجامعة، إدارات ومراكز الجموصوال الشكر و
يقدمها  يلتاجهود للرفع من مستوى الخدمات المركز على ما بذلوه من م يلكافة العاملين بصمت فجزيل الشكر يفوتني تقديم ال 

 المركز لكافة المستفيدين.
على لنطاح اوالشكر والتقدير كذلك موصول لكافة منسوبي الجامعة وعلى رأسهم السيد رئيس جامعة طرابلس األستاذ دكتور نبيل 

 .نجاح عمل المركز له بالغ األثر فيكان  المستمر الذيتعاونه 

 

 

 د. على أمحد قنون

 مدير عام مركز البحوث واالستشارات والتدريب جبامعة طرابلس

 

 

 

  



5 | P a g e  
 

 

 مقدمة عامة

 

 معلومات عامة:

كـادره  لىعأنشئ مركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس، كهيئة بحثية استشارية يعتمد في تحقيق مهامه 

عاون والتكامل ، ويسعى جاهدا إلى التمكانيات بشرية ومعمليةإما تضمه جامعة طـرابلس من  الفني المتفرغ باالضافة إلي

االستفادة ووالترابط مع المؤسسات والقطاعات الوطنية والمراكز البحثية المختلفة من أجل الوصول إلى أنجح الحلول 

 تخصصاته.ليضمن تحقيق نهضة شاملة ضمن معايير الجودة العالمية في اإلطار العام القصوى من الخبرات المحلية بما 

 
 
 
 

 
 

التعاون والتكامل مع المجتمع والمؤسسات المختلفة (: دور المركز في1شكل )  
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 المركز رؤية

 

 

 القدرات من أجل تنمية مستدامة.  التميز في البحوث واالستشارات  والتدريب وبناء

 

 المركز رسالة

 

 

تطوير المجتمع من أجل كار اإلبداع واالبتمن خالل توطين البحث العلمي وتشجيع اإلسهام الفاعل في التنمية العلمية 
 .ورفع كفاءة مؤسساته

 
 

 المركز أهداف

 

 ب لقطاعاتتوفير بيئة محفزة لإلبداع واالبتكار والتميز في مجال البحوث والدراسات واالستشارات والتدري 

 المجتمع ومؤسساته المختلفة بما يخدم الخطط والبرامج التنموية.

 .تحقيق معايير الجودة واالعتماد العالمية في جميع المجاالت بالمركز 

 دولية.تعزيز جسور التواصل مع القطاعات المختلفة بالمجتمع وتطوير الشراكات المحلية واإلقليمية وال 

  لحماية البيئة واستدامتها محلياً ودولياً.المساهمة الفاعلة في الجهود المبذولة 

 االت المختلفة .االستثمار األمثل للموارد المتاحة وذلك بتركيز وتكامل الجهود والقدرات واإلمكانيات في المج 

 .تطوير وإنشاء المعامل البحثية والخدمية المرجعية بالجامعة 

 

 الهيكل التنظيمي

 

مركز، أسماء العضاء مجلس ادارة ( أسماء أ3، 2، 1)ول ابين الجدتالهيكل التنظيمي للمركز، كما  (2)يبين الشكل 

  .قسام البحوث بالكلياتالعاملين بالمركز وأسماء رؤساء أ
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 : الهيكل التنظيمي للمركز(2شكل )

 

 

 مجلس إدارة المركز(: 1)جدول 

 الصفة سماال ت

 دارة المركزرئيس مجلس إ نبيل صبري النطاح  د. أ. 1

 دارة المركزإنائب رئيس مجلس  د. عبدالرزاق عبدالسالم العوزي  أ. 2

 مدير عام المركز د. على أحمد قنون  3

 عضوا عبدالسالم مسعود عمارة  د. 4

 عضوا أحمد العجيلي زايد د. 5

 عضوا محمود أحمد الديك د. 6

 عضوا صالح على إبراهيم الهبيل د. 7

 عضوا فيضي عمر المرابط د. 8

 عضوا د. احمد قرقابة 9

 ومقررا عضوا أحمد محمد سالم ا.  10
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 العاملين بالمركز(: قائمة 2)جدول 

 الصفة األسم ت

 مدير عام المركز د. على احمد قنون 1

 مدير إدارة البحوث واالستشارات د. أحمد عبدالنبي الشرقاوي 2

 قسم حصر وتنظيم المنشورات رئيس د. وائل صالح ابوغريس 3

 رئيس قسم المختبرات المرجعية براهيم غريبي امحمد غريبيد. إ 4

 رئيس وحدة التحاليل الكيمياوية/ قسم المختبرات المرجعية د. عبدالناصر محمد التركي 5

 دارية والماليةمدير إدارة الشؤون اإل ا. رمضان على الطويل 6

 دارة التدريبمدير إ ا. هناء عمران خليفة بن عون 7

 رئيس قسم المجموعات البحثية واالستشارية ا. فاطمة عمر مفتاح حديد 8

 موظفة بقسم حصر وتنظيم المنشورات هاجر مصطفى حسين حسين 9

 موظف بإدارة التدريب ابوراوي المهدي اندير 10

 موظف بإدارة التدريب اشرف عياد علي المصراتي 11

 موظف بإدارة التدريب عظمةسالم محمد شعبان  12

 موظفة بإدارة التدريب أمال أحمد الشيخ عبد الرحمن 13

 دارية والماليةموظف بإدارة الشؤون اإل الهادي عبد هللا الهادي الزقطاط 14

 دارية والماليةظف بإدارة الشؤون اإلمو عبد الباسط الصادق ارخيص 15

 سكرتيرة المركز رنا علي بدري بركة بيرمة 16

 دارية والماليةاستعالمات/ ادارة الشؤون اإل وسام جمعة عمران التاورغي 17

 دارية والماليةاستعالمات/ ادارة الشؤون اإل عادل أحمد موسى الهدار 18

 

 

 

 (: قائمة رؤساء أقسام البحوث بالكليات3جدول )

 الصفة سماال ت

 الطب البشري كليةواالستشارات ب رئيس قسم  البحوث د. ميلودة رجب الحمادي              1

 الهندسة كليةرئيس قسم البحوث واالستشارات ب           د. عمر جمعة مريحيل      2

 كلية الزراعةرئيس قسم البحوث واالستشارات ب          خالد األخضر العيساوي د.  3

  شيرغ كلية التربية قصر بنرئيس قسم البحوث واالستشارات ب                امحمد مديحة يونسد.  4

 التربية طرابلسكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب              د. انتصارعلي الشريف  5

 القانونكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب د. عبدالحكيم ضو زامونة            6

 اآلدابكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب             د. صالح محمد الشريف  7
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 الصيدلةكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب               د. سارة الطاهر التائب  8

 جراحة الفم واألسنانكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب            د. أمينة رجب الصالحين  9

 التقنية الطبيةكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب د. أحمد البدري عطية        10

 االقتصاد والعلوم السياسيةكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات ب د. حميده ميالد ابوروينه 11

 رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية تقنية المعلومات د. محمود غيث الجديد                 12

 واالستشارات بكلية العلوم الشرعية تاجوراءرئيس قسم البحوث  د. تركية عبدالحفيظ الواعر           13

 ث واالستشارات بكلية الطب البيطريرئيس قسم البحو  د. أشرف ورد                         14

 رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية اللغات علي الصويعي              د. نعيمة 15

 واالستشارات بكلية العلومرئيس قسم البحوث  د. أسماء عمر الرايس 16

 نزورج -تربية رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية ال د. زهرة منصور التكماك 17

 رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية الفنون واالعالم  18

 ةالتربية البدنية وعلوم الرياضرئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية  د. ليلي عبدالقادر أبو شكيوة 19

 
 
 
 

 مؤشرات االنجاز العام

 

  ما يلي:تشمل  وهى 2020خالل سنة مركز ليعرض هذا الجزء من التقرير مؤشرات اإلنجاز العام ل

 المناشط العلمية  

  المجموعات البحثية 

 حصر وتنظيم المنشورات 

 قسام البحوث بالكلياتأ 

 المختبرات المرجعية 

  المنصة التعليميةUniversity of Tripoli on Coursera 

 النشرة العلمية 
 ميكنة العمل بجامعة طرابلس 

 محطة الطاقة الشمسية البحثية 

 ضافيةبرامج إ  

 برامج التعاون 
 

يل إضافية فاص، كما توجد ت2020تم تنفيذها خالل سنة  لتيالفقرات التالية عرض لملخص كافة البرامج ا سيتم في

 التقرير.نهاية للبرامج المختلفة في المالحق الموجودة ب
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 مناشط العلميةلا

 يلي: يقوم المركز بتنفيذها وهى تشمل ما ناشط العلمية من أهم البرامج التيالمعتبر ت

 الدورات التدريبية 
 حلقات النقاش 
 ورش العمل 
 الندوات والمؤتمرات 
 الصالون العلمي 

 المحاضرات 
o المحاضرات المباشرة 

o المحاضرات المسجلة 

 

المركز  دارات وأقسامإعن طريق  2020نظرا ألهمية هذه البرامج قام المركز بتنفيذ عدد من هذه البرامج خالل سنة 

 معة طرابلس.البرامج مشاركون من خارج جا عة طرابلس، كما شارك بتلكتستهدف البرامج كافة المنتسبين لجام .المختلفة

 .2020تم تنفيذها خالل سنة  التيالمختلفة برامج قائمة ال( 8لى إ 4)من ول ابين الجدت

 

 

 

 قام المركز بتنفيذها البرامج التدريبية المختلفة التي :(3)شكل 
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 قائمة الدورات التدريبية(: 4جدول رقم )
 

 

 

 اختتام دورة خاصة بمهارات الكتابة االدارية للدكتور محمد البحباح

الدورة عنوان الرقم  اسم المدرب 

عدد 

الساعات 

 التدريبية

 عدد المتدربين المستهدفون الفترة

ليأساسيات الحاسب اآل 1 02/2/2020-26/1 30 أ. حسين الورفلي   

موظفين + 

عضاء هيئة أ

 التدريس
12 

02/2/2020-26/1 24 مال أحمد الشيخأ. أ أساسيات الحاسب اآللي 2  

موظفين + 

عضاء هيئة أ

 التدريس
20 

02/2/2020 -26/1 30 م. مرام هروس أساسيات الحاسب اآللي 3  12 موظفين 

18/7/2020-1/7 21 الورفليأ. حسين  مهارات الطباعة باللمس 4  6 موظفين 

 االمن والسالمة المهنية 5
الصادق بن  أ. فائق

 عثمان
24 

14-25/07/2020  

 لم تستكمل الدورة
 8 موظفين

 لم تستكمل الدورة 30 د. محمد الشيباني الدورة الشاملة للتغذية العالجية 6
طلبة دراسات 

 عليا
23 

23/07/2020-20 8 أ. اشرف زكريا التخطيط االستراتيجي  7  
عضاء هيئة أ

 التدريس
8 

يةكاديمية باللغة االنجليزالكتابة األ 8 71/9/2020-16/8 14 د. حمزة التليب   
عضاء هيئة أ

 تدريس
10 

داريةمهارات الكتابة اإل 9 10/2020/ 10 – 4 20 د. محمد البحباح   

موظفين + 

عضاء هيئة أ

 التدريس
10 

داريةمهارات الكتابة اإل 10 12/2020/ 10 – 8 20 صالح الشريفد.    

موظفي المكتب 

القانوني 

عضاء هيئة أو

 التدريس

9 
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 زكريا اختتام دورة التخطيط االستراتيجي بإشراف ا. اشرف

 

دارية للدكتور صالح الشريفاختتام دورة مهارات الكتابة اإل

 

 شراف د. حمزة التليبالكتابة باللغة االنجليزية تحت إ اختتام دورة خاصة بمهارة
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 اشرف المركز على تنفيذها التي ورش العملقائمة (: 5جدول رقم )

 عنوان ورشة العمل الرمز
و الجهة أ المشرف

 المنفذة

عدد 

 الساعات
 مالحظات المستهدفون الفترة

WS2001 
التدريب على استخدام تطبيق 

Mircrosoft OneNote 
 حضور مباشر عضاء هيئة التدريسأ 1/5/2020 4 د. على قنون

WS2002 
التدريب على استخدام تطبيق 

Mircrosoft OneDrive 
 حضور مباشر عضاء هيئة التدريسأ 1/6/2020 4 د. محمد امغيدر

WS2003 حضور مباشر عامةدعوة  2/2/2020 2 د. على قنون ورشة عمل للتعريف بالمنصات االكاديمية 

WS2005 حضور مباشر دعوة عامة 12/3/2020 2 د. على عبدالجبار التعريف بالقانون الدولى االنسانى 

- 
شتراك فى المنصة التعليمية اال

Coursera 

د. محمد سمير 

البوني، م. نورا 

 براهيمإ
 Online عامةدعوة  05/04/2020 1

-- 
نشطة البحث العلمي واالبتكار ونقل أ

 التكنولوجيا
22/10/2020 2 د. على أحمد قنون  دعوة عامة 

ضمن مشروع 

WHEEL 

Online 

- 
دارى والتخطيط مبادئ التنظيم اإل

 االستراتيجي

 د. محمد القريو

 د. بشير الزرزاح
6 18- 91/10/2020  

 داراتمدراء المراكز واإل

كاتب الجودة منسقي م

 قسام والكلياتباأل

 حضور مباشر

- 
برنامجي الماجستير وير مشروع تط

 والدكتوراه في مجال علم البيانات في

 مجال الصحة

مكتب التعاون الدولي 

+ مركز البحوث 

 واالستشارات
3 30/11/2020  

 المشاركين في

 المشروع
Online 

 حضور مباشر +

27/4/2020 4  خريطة الشارع المفتوحة -  Online المهتمين بالمشروع 

 أتمتة الصناعات الغذائية -
مركز البحوث 

واالستشارات + الجمعية 

 الليبية لألتمتة والروبوت
4 23/12/2020 

المتخصصين فى مجال 

الصناعات الغذائية وفى 

 مجال األتمتة

Online 
 حضور مباشر +

 كورونا جائحةثناء جودة التعليم عن بعد أ -
مكتب التعاون الدولي + 

مركز البحوث 

 واالستشارات والتدريب
 دعوة عامة 30/12/2020 2

Online 
مشاركة جامعة 

 الزاوية

 جامعة أيدن التركية

- 
سالمية حماية المرأة في الشريعة اإل

 والقانون الوضعي أثناء النزاعات المسلحة
ة الوطنية الليبية اللجن

  للقانون الدولي
3 28/12/2020  دعوة عامة 

مشاركة مجموعة 

 بحثية من المركز

 

 

 

 

 

 

 التخطيط االستراتيجي للدكتور محمد القريو والدكتور بشير الزرزاحاختتام ورشة عمل بخصوص 
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مية والقانون الوضعي حماية المرأة في الشريعة اإلسالبخصوص نساني بجامعة طرابلس في ورشة عمل اإل يلقانون الدولالخاص بافريق البحثي مشاركة ال

 نسانياإل يالوطنية الليبية للقانون الدولة اللجن. أشرف على تنفيذ الورشة أثناء النزاعات المسلحة

 

 

 

 مشاركة المركز فى تنفيذ حلقة نقاش بخصوص خريطة الشارع المفتوحة
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تنفيذ ورشة عمل بخصوص أتمتة الصناعات الغذائية بالتعاون مع الجمعية الليبية لألتمتة والروبوت مشاركة المركز في  
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 المركز بتنفيذها(: قائمة المحاضرات التى قام 6جدول )

  المستهدفون اليوم المدة المحاضر عنوان المحاضرة الرمز

LT2001 
مقدمة عامة عن الفيروسات وبصفة 

 خاصة عن الفيروسات التاجية )كورونا(
 Online عامة 22/03/2020 ساعة ونصف براهيم الدغيسإد. 

LT2002 
 Microsoftستعمال اعن   مقدمة

Teams    يميةالتعلفي العملية 
 Online عامة 23/03/2020 ساعتان د. وائل ابوغريس

LT2003 
طرق انتقال الفيروسات التاجية وطرق 

 الوقاية منها
 Online عامة 24/03/2020 ساعة ونصف يد. عبدالقادر الضاو

LT2004 
 Microsoftستعمال اعن   مقدمة

Teams   ية التعليميةفي العمل 
 Online عامة 28/03/2020 ساعة ونصف بوغريسأد. وائل 

- 
 انتقاله وامكانية المستجد كورونا فيروس

 االغذية عبر
 Online عامة 07/04/2020 ساعة ونصف د. ربيعة األحمر

LT2005 
المالئمة  ياختيار وسائل التثقيف الصح

 للوقاية من فيروس كورونا المستجد
29/03/2020 ساعة ونصف يد. فوزية الترهون  Online عامة 

LT2006 
فى تنفيذ  Microsoft Teamsاستخدام 

 االمتحانات عن بعد
31/03/2020 ساعة ونصف د. على قنون  Online عامة 

- 
األضرار الصحية والبيئية للمخلفات 

التعامل مع المخلفات خالل جائحة الطبية )

 كورونا(

02/04/2020 ساعة ونصف د. الطاهر الشريف  Online عامة 

- 
زمن أزمة  الصيدالنية فيالخدمات 

COVID-19:   رؤية ليبية 
22/12/2020 ساعتان د. آمال يوسف بن كورة  عامة 

Online حضور

 مباشر +

- 
ة كيفية توثيق البيانات بقاعدة بيانات جامع

 طرابلس
14/09/2020 دقيقة 16 د. انتصار الشريف  محاضرة تسجيل - 

14/09/2020 دقيقة 12 انتصار الشريفد.  توثيق بيانات الخرجين ومشاريع التخرج -  محاضرة تسجيل - 

13/09/2020 دقيقة 15 د. انتصار الشريف تسجيل المجموعات والفرق البحثية -  محاضرة تسجيل - 

- 
 Microsoftمحاضرة عملية على استخدام منصة 

Office 365 تسجيلمحاضرة  - 04/04/2020 دقيقة 14 د. على احمد قنون مقدمة عامة 1: محاضرة  

- 
 Microsoftمحاضرة عملية على استخدام منصة 

Office 365 مقدمة على استخدام البريد  2: محاضرة

 االلكتروني
 محاضرة تسجيل - 12/04/2020 دقيقة 16 د. على احمد قنون

- 
 Microsoftمحاضرة عملية على استخدام منصة 

Office 365 محاضرة تسجيل - 14/04/2020 دقيقة 30 احمد قنون د. على 1مقدمة على استخدام النماذج  3: محاضرة 

- 
 Microsoftمحاضرة عملية على استخدام منصة 

Office 365 محاضرة تسجيل - 20/04/2020 دقيقة 17 د. على احمد قنون 2مقدمة على استخدام النماذج  4: محاضرة 

 

 فى تنفيذها المركز(: قائمة الندوات التى تم تنفيذها عن طريق المركز أو شارك 7)جدول 

  اليوم الجهة المنفذة عنوان الندوة

23/11/2020 سالميةمركز البحوث بجمعية الدعوة اإل لماهية وتطلعات النجاحا -مراكز البحث العلمي  ندوة مباشرة 

ي مقاربة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدول

 نسانلحقوق اإل

اللجنة بالتعاون بين مركز البحوث واللجنة 
 بعثة ليبيا –الدولية للصليب األحمر 

15/07/2020  ندوة الكترونية 
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 الخدمات الصيدالنية فى زمن أزمة كوفيد كوروناد. امال بن كورة بخصوص محاضرة 

 

 
سالميةالبحثية بجمعية الدعوة اإل ندوة خاصة بالمراكز مشاركة المركز في  
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بعثة ليبيا –ندوة الكترونية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب األحمر  يمشاركة المركز ف  
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 بجامعة طرابلس ئمة جلسات الصالون العلمي الثقافي(: قا8)جدول  

  اليوم التنفيذ المشارك في العنوان 

 1الصالون رقم 
.... صحيا،  الواقع .. اآلثار جائحة كورونا...

 نفسيا، اقتصاديا
09/07/2020 هيئة التدريسعضاء عدد من أ  

 حضور مباشر

 +Online 

 2الصالون رقم 
اآلثار االقتصادية للتعديل الجديد لسعر صرف 

 الدينار الليبي
بالتعاون مع كلية االقتصاد والعلوم 

 السياسية
31/12/2020  

 حضور مباشر

 +Online 

 

 

 

 

 هيشرف المركز على تنفيذالذي  األول لجامعة طرابلس افتتاح الصالون العلمي الثقافي
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القتصاد والعلوم بالتعاون مع كلية ا واالستشارات والتدريب شراف مركز البحوثإالصالون العلمي الثقافي الثاني لجامعة طرابلس تحت 

 السياسية

 

 مجموعات البحثيةال

رابلس. يعتمد طالمركز بتفعيل برنامج المجموعات البحثية واالستشارية بجامعة قام  يوالعلم يمركز البحثالتفعيل دور ل
ستشارية اق بحثية تعمل كبيوت خبرة بحثية وتأسيس مجموعات وفربالتدريس بالجامعة البرنامج على قيام أعضاء هيئة 

لمتقدمة از األبحاث اإلنجلى دفع أنشطة البحث إتهدف هذه المبادرة مجال تخصصهم.  يوث واالستشارات فلتنفيذ البح
  المجاالت ذات األهمية العلمية واالجتماعية. يخاصة ف

العمل كبيت و يللحصول على منحة تنفيذ بحث علم التقديم :يمكن للمجموعات البحثية االستفادة منها يمن الخدمات الت 
 خبرة لتقديم وتنفيذ الدراسات االستشارية وتنفيذ العقود المهنية المتخصصة.

 

 طار تم القيام بما يلي:هذا اإل في
 (موقع المركزيمكن األطالع عليها فى رنامج المجموعات البحثية )إعداد الئحة تنظيمية لب -
 خاص بذلك. ت البحثية عن طريق نموذج الكترونيفتح المجال لتسجيل المجموعا -
 ها.ببرنامج المجموعات البحثية ولعرض الالئحة التنظيمية الخاصة بتنفيذ حلقة نقاش خاصة للتعريف  -
ة طرابلس مع تقوم بتوقيعها جامع د نموذج عمل المجموعات البحثية في كافة االتفاقيات التيعتماالعمل على ا -

 الجهات المختلفة.
ات مجموعة بحثية في عدة تخصص 27حوالي  25/1/2020بتاريخ تم تسجيلها  بلغ عدد المجموعات البحثية التي -

 الملحق قائمة المجموعات البحثية المسجلة فى قاعدة البيانات(. )مرفق في

https://uot.edu.ly/rcc/
https://uot.edu.ly/rcc/
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  رنامج عمل المجموعات البحثيةب

 

 

 حصر وتنظيم المنشورات

المهام أحد  كانولهذا وجود قاعدة بيانات لكافة المعلومات المطلوبة تنفيذ أى برنامج علمي أو بحثي بالجامعة يتطلب 

فة منتسبي عرض وإتاحة وصول كا يوهى مكتبة الكترونية تساعد فنشاء قاعدة بيانات جامعة طرابلس األساسية للمركز إ

خريجي جامعة طرابلس لعدد من الخدمات والمعلومات كمثل منشورات أعضاء هيئة التدريس، مشاريع التخرج الخاصة ب

م المجموعات (، قوائم المعامل والمختبرات الموجودة بالجامعة، قوائهس، ماجستير، دكتوراوالجامعة )ليسانس، بكالوري

 البحثية بالجامعة، وغيرها من المعلومات والبيانات.

البداية  حيث كانت 13/8/2020يوم الخميس الموافق استخدام منتسبي جامعة طرابلس لقاعدة بيانات جامعة طرابلس بدأ 
مؤتمرات المحلية الت والالمج يالمنشورة باسم الجامعة فالكاملة بحاث تشمل األ التيمع قاعدة بيانات المنشورات البحثية 

 ، وتم الحقا فتح المجال لباقي البيانات.والدولية
 

ترونية من نسخة الك قاعدة بيانات الخريجين ومشاريع التخرج وهى تحتوى ومات األساسية بقاعدة البيانات هيمن المنظ

ة المجتمع ستثمار مخرجات تلك المشاريع لخدمة وتنميوذلك التم مناقشتها بجامعة طرابلس  يكافة مشاريع التخرج الت

 :تاليتحقيق ال هذه المنظومة يمكنها أن تساعد في ، كما أنالجامعة والجهات المختلفة ولبناء شراكة فعالة بين

 .ناتقاعدة البيا يالبحث فمع إمكانية  تم مناقشتها من كل الكليات يظ وتوثيق كافة مشاريع التخرج التحف -

 .لتقارير مشاريع التخرج يعمليات السرقة والنسخ الغير شرع حماية الحقوق األدبية والعلمية والحد من -

 تم تنفيذها. يتطوير وتحديث نتائج المشاريع التعدم تكرار تنفيذ نفس المشاريع و -

 المساعدة في نقل مخرجات البحوث إلى نماذج عملية تفيد المجتمع. -
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 2/09/2019ريخ والمنعقد بتا 2019الثامن لسنة  ياجتماعه العاد يف اعتمد مجلس الجامعةوألهمية تنفيذ قاعدة البيانات 
ث واالستشارات ركز البحومنظومة م يلترقية بتوثيق منشورات الترقية فقرار إلزام كافة أعضاء هيئة التدريس المستحقين ل

روع تخرجهم ياناتهم ونسخة من مشلزام كافة خريجي الجامعة بتوثيق بقرار آخر بإا اعتمد مجلس الجامعة ، كموالتدريب
 ع.ذلك االجتما يمدير عام المركز لمجلس الجامعة فوذلك بناءا على العرض المقدَم من منظومة الخريجين  في

نشورات مخاص بتوثيق الولضمان التنسيق بين المركز وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على تنفيذ القرار 
يئة هاجتماع لجنة إدارة شؤون أعضاء  يف 2/11/2020ر عام المركز بتاريخ شارك مديترقية أعضاء هيئة التدريس 

ثيق المنشورات . وبعد قيام مدير عام المركز بتقديم عرض للتعريف بقاعدة البيانات وأهمية تو14التدريس بالجامعة رقم 
ها للترقية. يتم تقديم يعضاء هيئة التدريس التأبحاث أرار مجلس الجامعة بخصوص توثيق ق تم االتفاق على آلية لتنفيذ

 ييرته الذاتية فلتحميل أبحاثه وس تعتمد اآللية على قيام عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بالتواصل مع مركز البحوث
 مركز. قاعدة البيانات وذلك عن طريق النماذج االلكترونية الموجودة بموقع ال

ا يفيد باستكمال المنصة االلكترونية يقوم المركز بالختم على نموذج الترقية بم يوضع المنشورات والسيرة الذاتية فبعد 
لتصور اعتبارا من اقاعدة البيانات. تم فى االجتماع االتفاق على أن يبدأ العمل بهذا  يوضع المنشورات والسيرة الذاتية ف

 ج الترقية.عتماد ختم المركز على نماذاال بوجود إراسالت الترقية بعد هذا التاريخ ل موأن ال تقب 1/1/2021تاريخ 
 

 تحتوي قاعدة البيانات حاليا على المنظومات التالية:
 
  منظومة توثيق وحصر كافة مشاريع التخرج التي تم مناقشتها بجامعة طرابلس 

 عضاء هيئة تدريسأموظفين وجامعة طرابلس طلبة، ل منتسبينمنظومة توثيق منشورات ال 

 .منظومة توثيق الشاغلين للمناصب القيادية بالجامعة 

  لجامعة.ألعضاء هيئة التدريس بامنظومة توثيق الكتب المنشورة 

 .منظومة توثيق الدورات الٌمنجزة 

 .مكتبة المركز والتي تحتوي على منظومة المؤتمرات والندوات 

 .منظومة القوانين واللوائح 

 والمعامل بالجامعة. ات األجهزةمنظومة بيان 

 .منظومة بيانات ترقية أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريبية منظومة القنوات التعليمية. 

 مع مالحظة التالي: موقع المركزيمكن حاليا الوصول لقاعدة بيانات جامعة طرابلس عن طريق 
 للجامعة يبريد االلكترونى الرسمالبيانات استخدام القاعدة ل لوصوليتطلب ا. 
  قط وال يمكن الكاملة فوالمشاريع بحاث عرض األيمكن لكافة المستخدمين للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية

 .الوثائق الموجودة بقاعدة البيانات منأو طباعة نسخة ورقية  نسخة الكترونيةتحميل 
  و الملخص.ا نالعنوابحث، القسم، الكلية، أى كلمة بعدة طرق كمثل اسم الباقاعدة البيانات  فييمكن البحث 
  قاعدة  لبيانات فيمن البيانات يتم وضع ا نماذج خاصة لتوثيق كافة البيانات، وبعد التأكد موقع المركزتوجد فى

 البيانات.
 المستمر قاعدة البيانات بصورة تطويريتم تحديث و. 

 25/1/2020لبيانات الموجودة في قاعدة البيانات بتاريخ اإحصائية  (9رقم )يبين الجدول 
 

 

 
  

https://uot.edu.ly/rcc/
https://uot.edu.ly/rcc/
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 ( محتويات منظومة المركز9جدول )

 عدد البيانات عنوان المنظومة ت

 125 منظومة توثيق وحصر مشاريع التخرج 1

 1300 منظومة منشورات أعضاء هيئة تدريس الجامعة  2

 384 للمناصب القياديةمنظومة الشاغلين  3

 56 منظومة توثيق الكتب المنشورة 4

 56 منظومة بيانات أجهزة المعامل 5

 27 منظومة خاصة بالدورات المنجزة 6

 14 منظومة القنوات التعليمية والتدريبية المسجلة 7

 6 منظومة بيانات أعضاء هيئة التدريس المتقدمين للترقية 8

 19 منظومة القوانين واللوائح 9

 
 

 قسام البحوث بالكلياتأ

لبرامج المختلفة. عدد من اتنفيذ  والتدريب بالكليات بالتنسيق مع إدارة المركز في يقوم رؤساء أقسام البحوث واالستشارات

 ألقسام البحوث التالية: مرفق في الملحق التقرير السنوي

 لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التربية / طرابلس التقرير السنوي -

 لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التقنية الطبية التقرير السنوي -

 لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الزراعة التقرير السنوي -

 غشير لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التربية قصر بن التقرير السنوي -

 سنانريب بكلية طب وجراحة الفم واأللقسم البحوث واالستشارات والتد التقرير السنوي -
 البيطريطب اللقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية  التقرير السنوي -
 الصيدلةلقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية  التقرير السنوي -
 طب البشرياللقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية  التقرير السنوي -

 

 المختبرات المرجعية

 طار تم تنفيذ ما يلي:رجعية بجامعة طرابلس، وفى هذا اإللمختبرات الميعمل المركز على تفعيل ا

 يل المختلفةالتحال لمختبر بالمعدات الالزمة للبدء فيتجهيز انتظار باو التحاليل الكيماويةمختبر مكان تجهيز  -
 يتم استالمها التي تحليل بعض العينات المختلفة فيكليات التنسيق مع مختبرات ال -

o  تحليل لعينات من القمح الصلب بقسم الوقاية بكلية الزراعةتم تنفيذ 
 تم تجهيز نماذج استالم وتسليم العينات -
 مختبرات الكليات المختلفة  تم حصر قائمة االختبارات التي يمكن تنفيذها حاليا في -
  الملحق( ريف بالمختبرات المرجعية )مرفق فيتعبطاقة تم تجهيز  -
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   University of Tripoli on Courseraالمنصة التعليمية 

 يالت Courseraظهرت منذ عدة سنوات منصات تعليمية خاصة بالتعليم عن بعد، ومن أحد أهم هذه المنصات منصة 

لدراسية عن ا. تقدم هذه المنصة فرصة لدراسة عدد كبير المقررات 2012مريكية سنة تم تأسيسها بالواليات المتحدة األ

دات معتمدة كافة التخصصات. كما يمكن الحصول على شها يالمتميزة فبعد بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات الدولية 

 )الماجستير(. يساسي والعالاأل يصة لمقررات مرحلة التعليم الجامعمن المن

بليون  12حوالى رسوم الدراسة والحصول على شهادات من المنصة مكلفة جدا حيت تم تقدير دخل المنصة تعتبر 

مج التعليمية تتميزالمنصة بنظام تعليمي مرن يتم فيه تقديم عدد من المحاضرات واالختبارات والبرا .2016دوالر سنة 

 أسابيع دراسية. 10لى إ 4ستكمال المقررات من اختلفة وتصل مدة الم

حيث  University of Tripoli on Coursera البحوث واالستشارات والتدريب تم افتتاح حساب  بالتنسيق مع مركز

 يفتم تسجيل أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة طرابلس من كافة الكليات الراغبين بدراسة بعض المقررات الموجودة 

 .المنصة عن بعد وبصورة مجانية

 ولتنظيم عملية التسجيل قام المركز بتنفيذ التالي:

 ريق عمل خاص بمتابعة عمل المنصة يتكون من:عتماد فا -

 ئيس الفريقر  د. محمد سمير البونى 

 عضو الفريق  د. على أحمد قنون 

 عضو الفريق  بوغريسد. وائل صالح أ 

 عضو الفريق   د. محمد الجهاني 

 

 ، الراغبين باالستفادة من المنصةلتسجيل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  نشر نموذج الكتروني -

 .ةلمنصة التعليميلالتسجيل وتم إضافتهم  نموذج فيطالب وعضو هيئة تدريس  6000أكثر من تم تسجيل  -

 ة والتسجيل.تنفيذ حلقة نقاش للتعريف بالمنصة التعليمية وتشجيع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس على المشارك -

 

 ويمكن مالحظة النتائج التالية: 2020لسنة  11انتهى عمل المنصة بنهاية شهر 

 كافة التخصصات. في ودراسة عدد من المقررات قام عدد كبير من المشاركين باالستفادة من المنصة -

 .عليميةتساعة  41175 طرابلس بدراستها على المنصة حواليقام المسجلين من جامعة  بلغ عدد الساعات التي -

 مقرر دراسي. 46028 المشاركين من جامعة طرابلس حوالي دراستها منتم  بلغ عدد المقررات التي -

 شهادات المشاركة واستكمال المقررات الدراسيةتحصل عدد كبير من المشاركين على  -

تم  يدات التمثال للشهاوكذلك  يبين الشكل التالي ملخص لمشاركة المسجلين من جامعة طرابلس فى المنصة التعليمية

 الحصول عليها بعد استكمال دراسة المقررات بالمنصة التعليمية. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coursera
https://en.wikipedia.org/wiki/Coursera
https://www.coursera.org/programs/university-of-tripoli-on-coursera-wtnvs?organization=c4c-university-of-tripoli&webToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpbnZpdGF0aW9uSWQiOiJIYjQ4Sm5wRFFHLTNTazE1ZVJ5TGJRIiwiZW1haWwiOiJhLmdhbm91bkB1b3QuZWR1Lmx5IiwibmFtZSI6IkFsaSBBLiBHYW5vdW4iLCJleHAiOiI5MjIzMzcyMDM2ODU0Nzc1ODA3IiwianRpIjoiSGI0OEpucERRRy0zU2sxNWVSeUxiUSJ9.nDqZZyVo9Y9PFVAAiIgtzqWyVRkcZFD37dUnEPprjjg&utm_medium=email&utm_source=other&utm_campaign=programId:Pt-3L27rEeqYUw5Zx1xpUQ;day:1585573200000;invitation
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 التعليمية كورسيراملخص لمشاركة منتسبي جامعة طرابلس فى المنصة 

 
 

  

 مثال لشهادات المشاركين فى المنصة
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 النشرة العلمية 

ة بدأ نقل المعلومة الدقيقة وبصورة صحيح يز البحوث واالستشارات والتدريب فطار تفعيل دور الجامعة ومركإفى 
 العلمية".بالعمل على إعداد نشرة علمية دورية تحمل أسم "النشرة  2020بداية سنة  فيالمركز 

كما تهدف  مية فى كافة التخصصات،عرض أحدث المعلومات العلمية ورصد أبرز المستجدات العللهدف "النشرة العلمية" ت
 مركز البحوث واالستشارات والتدريب.ونشر الوعي بنشاطات جامعة طرابلس ولى التعريف إ

مقاالت تحتوى على ملخص لعدد من ال ياألولى التن من الصفحة الرئيسية تصدر النشرة بصورة الكترونية، وهى تتكو
لمية باللغة العربية النشرة هى مقاالت ع يالصفحات. المقاالت الموجودة ف يباق يعربية، وتوجد المقاالت الكاملة فباللغة ال

 ستفادة منها.يقة بحيث يمكن لكافة المهتمين االويتم عرضها بطريقة مناسبة ودق
 

 اد وذلك بحسب القائمة التالية:عدأربعة صدر من النشرة أ
  14/6/2020العدد األول للنشرة يوم  
  14/7/2020العدد الثاني للنشرة يوم  
  14/8/2020العدد الثالث للنشرة يوم  
 14/9/2020للنشرة يوم  العدد الرابع  

 
على إعادة تقييم وتصميم النشرة توقفت النشرة نتيجة لعدة معوقات واجهت هيئة تحرير النشرة العلمية، كما يتم حاليا العمل 

عداد نسخة من األ موقع المركزريبا ان شاء هللا. يوجد في وكذلك إعادة تنظيم هيئة التحرير لتتم عودة النشرة للصدور ق
  السابقة للنشرة.

 

 

 ميكنة العمل بجامعة طرابلس

جامعة طرابلس. ومن بالموجودة  التقنيات الحديثة لميكنة العمل بكافة المراكز والكلياتيعمل المركز على االستفادة من 

 يتم العمل عليها: يعمال التاأل

بحيث يمكن  OneDriveباستخدام تطبيق  Microsoft Office 365وضع كافة مراسالت المركز فى منصة  -

 الوصول لكافة مراسالت المركز )الصادر والوارد( بكل سهولة.

لكافة  بحيث يثم توثيق والوصول التواصل مع رؤساء أقسام البحوث بالكليات يف  OneDriveاستخدام تطبيق  -

مكن يبرامج ووثائق الكليات بصورة مشتركة، كما توجد مساحة مشتركة لكافة رؤساء أقسام البحوث بحيث 

 مشاركة التقارير والقرارات والمراسالت المشتركة.
ة الزراعة رات بالعمل على ميكنة وثائق خريجي كلييس رئيس قسم حصر وتنظيم المنشوقام د. وائل صالح ابوغر -

لشكل ابحيث يمكن حفظ والوصول لكافة مستندات الخريجين بصورة آمنه. يوضح  Sharepointستخدام تطبيق با

ت الخاصة بكلية تم تنفيذها بكلية الزراعة وجارى العمل على توثيق كافة المراسال التالي جزء من المنظومة التي

خصوص بالملحق تقرير  ة المراسالت بصورة سريعة. مرفق فيالمنظومة بحيث يمكن الوصول لكاف يالزراعة ف

 ميكنة توثيق بيانات كلية الزراعة.

https://uot.edu.ly/rcc/
https://uot.edu.ly/rcc/
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 منظومة خريجي كلية الزراعة

 

 محطة الطاقة الشمسية البحثية

ة سوبيشي اليابانيشركة ميتعبارة عن محطة تم التبرع بها من  هيمحطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخاليا الشمسية 

 شراف الجامعة.إوتم تنفيذها بمتابعة ومشاركة و

  2009كيلوواط  تم تركيبها سنة  24سعة المحطة تبلغ. 

 فة المحطة مربوطة بالشبكة الكهربائية داخل شبكة الكهرباء للجامعة وتتكون من خمس مصفوفات كل مصفو

ق واط( مربوطة بانفيرتر ثالثة أوجه والمجموعة مربوطة عن طري 100مسطح كل واحد  48واط )عدد  4800

 كابل ثالثة أوجه بشبكة الكهرباء بالجامعة

  كيلوواط ساعة في اليوم 170لى إالطاقة اإلنتاجية تصل أحيانا. 

  والطالب.من الدراسات علي المنظومة من قبل بعض أعضاء هيئة تدريس بالجامعة عدد جراء إتم 

 .تم نشر عدد من البحوث  محليا ودوليا عن أداء المحطة 

 ئاسة رمنذ عدة سنوات. صدر قرار من  وال تعمل نتيجة لتعرضها للسرقة والتخريبكانت متوقفة  المحطة

وضع المحطة و الجامعة بتشكيل لجنة إلعادة تأهيل المحطة وتم تكليف المركز بمتابعة عمل لجنة إعادة تأهيل

 مة المحطة وضمان عدم تعرضها لعمليات السرقة والتخريب.خطة لسال

  دة المثلي فاستث واالستشارات والتدريب لضمان االتحديد تبعية المحطة لمركز البحووافقت رئاسة الجامعة على

 بحاث والدراسات العلمية المختلفة ولتحقيق المهام التالية:تنفيذ األ يمن المحطة البحثية ف

o عادة تأهيل المحطةمتابعة عمل لجنة إ 

o عتماد ومتابعة برامج عمل المحطة التى يقوم بتنفيذها مشرف المحطة.ا 

o  بعد إعادة تأهيلها. ستفادة الجهات المختلفة من المحطة البحثيةاتنسيق وتنظيم عملية 

 
نتظار الحصول %( وبا40حاليا بنسبة تبلغ حوالى  قامت اللجنة بإعادة تأهيل وتشغيل جزء من المحطة )تعمل المحطة

 .المحطةتأهيل الستكمال على بعض المواد الالزمة 



28 | P a g e  
 

  

 

 عادة أتهيل احملطةإصور لعمل فريق 
 

 ضافيةإبرامج 

محاضرات الطب البشري لتسجيل العالم وكلية شارات والتدريب وكلية الفنون واإلالتنسيق بين مركز البحوث واالست -
 وهى احد مقررات السنة الخامسة بكلية الطب البشري. Clinical Examinationكاديمية العملية لمقرر األ

س تكريم الدكتورة "انتصار على الشريف" عضو هيئة تدريس بكلية التربية _طرابلس ورئي 29/12/2020تم يوم  -
 .ية، وفريق العمل معها على جهودهمقسم البحوث واالستشارات والتدريب بالكل

انون الدولي للجنة الوطنية للقنسانى مع أمين عام ابحثية الخاصة بالقانون الدولي اإلاجتماع عمل بين المجموعة ال -
  21/12/2020 بتاريخنساني بوزارة العدل اإل

 23/8/2020جتماع األول لمدراء المراكز البحثية بالجامعات الليبية بتاريخ اال يالمشاركة ف -
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لس، وتعتبر هذه التجربة امعة طرابج -تنفيذ تجربة االمتحان االلكترونى التجريبي بكلية التربية  يالمشاركة ف -
 نه لم يسبق تنفيذ تجربة مماثلة بجامعة طرابلس.متميزة أل

لتحقيق  وذلك 2020شهر ابريل  فيتنفيذ دراسة استطالعية لرأي المجتمع الليبي حول جائحة فيروس كورونا  -
 األهداف التالية:

 لتعرف على مدى معرفة الجمهور الليبي بالمرض، وسبل الوقاية منه، ا 
  صحية واالجتماعيةنتشار الفيروس في سلوكيات الليبيين الاأبرز التغيرات التي أحدثها التعرف على  
 ي عن اإلجراءات الحكومية المتخذةأفراد المجتمع الليب امعرفة مدى رض  

 الملحق( نسخة من التقرير في)مرفق  عضو هيئة التدريس بكلية العلومقام بإعداد التقرير د. جمال اندير 

 

 نساين بوزارة العدلقانون الدويل اإلللجنة الوطنية للنساىن مع أمني عام ابحثية اخلاصة ابلقانون الدويل اإلاجتماع عمل بني اجملموعة ال

 

 

 بكلية الطب البشري اإلعالم وجلنة التعليم االلكرتوينسيق بيم املركز وكلية الفنون و الطب البشري ابلتن البدء بتسجيل حماضرات مقرر اخلاص بطلبة السنة اخلامسة بكلية
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 لعامل معها اطرابلس  وللفريق  –حفل تكرمي للدكتورة انتصار الشريف رئيس قسم البحوث واالستشارات بكلية الرتبية 

 

 برامج التعاون

ية إعداد اتفاق ز البحوث واالستشارات والتدريب فيومرك كلية الزراعة، كلية الطب البيطري  تم التنسيق بين كل من -
 2019 بين جامعة طرابلس ووزارة الزراعة بنهاية سنةتعاون بين جامعة طرابلس ووزارة الزراعة. تم توقيع االتفاقية 

برامج تفعيل االتفاقية عن طريق لجنة متابعة مشتركة بين الوزارة وجامعة طرابلس. سيشرف المركز على تنفيذ ال وبدأ
 تنفيذ البحوث واالستشارات المطلوبة من وزارة الزراعة. ، كما سيكون للفرق البحثية دور فيالتدريبية

دارة التدريب بوزارة الدااجتماعات التنسيق بين جامعة طرابلس وكل من مدير  شارك المركز في - خلية ية امن طرابلس وا 
اقية ق لتوقيع اتفنتظار التنسيم االنتهاء من إعداد االتفاقية باوذلك إلعداد اتفاقية تعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية. ت

 تنفيذ عدد من برامج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية. التعاون. سيكون للمركز دور أساسي في
دارة شركة النسيم وباجتماع مبدئي بتم عقد ا - جامعة نتظار استكمال التنسيق لعقد اتفاقية تعاون بين الين المركز وا 

 والشركة.
لتعاون االجتماعية، ويجرى حاليا العمل على استكمال اتفاقية ا دارة المركز ومركز بحوث الخدمةاجتماع بين إ تم عقد -

كز الخدمة االجتماعية. سيقوم المركز بمساعدة مركز الخدمة بين مركز البحوث واالستشارات والتدريب مع مر 
 تنفيذ عدد من الدراسات والبحوث المختلفة عن طريق دد من البرامج التدريبية وكذلك فيتنفيذ ع االجتماعية في

 المجموعات والفرق البحثية.
واالستشارات والتدريب مع  بمشاركة مكتب التعاون الدولي بالجامعة ومركز البحوثتم عقد عدد من االجتماعات  -

تركية. يدن الوقيعها بين جامعة طرابلس وجامعة أتم ت جامعة أيدن التركية وذلك في إطار تفعيل اتفاقية التعاون التي
رامج تم تنفيذ حلقة نقاش بين جامعة طرابلس والجامعة التركية بمشاركة المركز، كما يتم التنسيق لتنفيذ عدد من ب

 مع عدد من المجموعات والفرق البحثية.المشتركة بالتعاون 
 طار تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعة طرابلس وبلديةإ جتماعات مع بلدية طرابلس وذلك فيتم عقد عدد من اال  -

تنفيذ ق لالتنسيبرامج  ر وكذلك فيشراف على برامج التدريب المستمتفاقية التعاون سيقوم المركز باإلطرابلس. بحسب ا
 عدد من كليات الجامعة لصالح بلدية طرابلس. مشاريع التخرج فيعدد من 
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شترك بالتعاون مع جامعة تكساس إعداد ملف م يلتعاون مع مكتب التعاون الدولي فباشارك المركز  -
فريقية. تشمل المنحة بالدول اإل لمنافسة بالحصول على منحة مقدمة من وزارة الصحة األمريكية خاصةل مريكية األ

ة ين جامعة طرابلس وجامعبصورة مشتركة ب هالماجستير والدكتورا  يبي وآخر أكاديمي للحصول على درجتدريبرنامج ت
 مريكية، سيقوم المركز بتنفيذ البرنامج التدريبي.تكساس األ

 
 

 

 دارة التدريب بوزارة الداخليةإمع مديرية أمن طرابلس و جتماعات صور لبعض اال

 

 دارة شركة النسيم للصناعات الغذائيةأعضاء إألعضاء املركز مع اجتماع 
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 شة العملر يذ و عداد وتنفأيدن الرتكية، شارك املركز يف اإلورشة عمل مت تنفيذها بني جامعة طرابلس وجامعة الزاوية وجامعة 
 
 

 
 

 نحة مقدمة من وزارة الصحة األمريكيةابحلصول على مللمنافسة  سم جامعة طرابلس ابلتعاون مع جامعة تكساس األمريكيةتقدمي ملف اب ورشة عمل خبصوص
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 داء عمل مركز البحوث واالستشارات والتدريبتقييم أ

 

 ير خاص هبا. بلغ عدد املشاركني يفعداد تقر إومت  داء املركز قام املركز بتصميم وتوزيع استبانة الكرتونية على املنتسبني جلامعة طرابلسلتقييم أ
، 75/100املركز حوايل  عمل ربامجل العام التقييممشارك من الطلبة، أعضاء هيئة التدريس واملوظفني. بصورة عام كانت درجة  61األستبانة 
 تفاصيل تقرير التقييم يف امللحق. طالع عليميكن اال

 

 

 

 

 المركزتواجه الصعوبات التي 

 

ويؤثر ذلك على توفري متطلبات  املركز عدم وجود وتفعيل اللوائح املالية اخلاصة بعمللعل أمهها صعوابت معوقات و عدة يعاين املركز بشكل عام من 
 ملركز.وخصوصا توفري متطلبات تنفيذ الدورات وجتهيز املختربات املرجعية اخلاصة اب تنفيذ برامج املركز املختلفة

 
 
 
 
 

 2021برامج عمل المركز لسنة 

 

 تنفيذ عدد من الربامج لعل أمهها ما يلي: 2021سنة  يعتزم املركز إبذن هللا خالل
 

 تنفيذ جوائز التميز املختلفة حتديث وتطوير قاعدة بياانت جامعة طرابلس
 ستمرار ىف ميكنة العمل ابملركز واجلامعةاال .2021تنفيذ اخلطة التدريبية اخلاصة بسنة 

عاون بينها وبني تمت توقيع اتفاقيات  تفعيل برامج التعاون مع اجلهات اليت
 اجلامعة.

 عادة استئناف صدور النشرة العلميةإ

 تنفيذ عدد من املؤمترات والندوات العلمية جهاتعدة توقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع 

 تفعيل عمل املختربات املرجعية
ليبية لتفعيل استمرار التنسيق مع املراكز البحثية ابجلامعات ال

 املالية اخلاصة ابملراكز البحثية. اللوائح
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 مالحقال

 (: التقرير الخاص بإدارة التدريب1ملحق )

 بالمركز( التدريب إدارة عون )مدير بن عمران هنـــاء إعداد : م.

 

 

 المقدمة: .1

لعاملين نها تسعى لتسهيل اكتساب افإمن منطلق أهداف إدارة التدريب بمركز البحوث واالستشارات والتدريب 

معة ومن ف الجااتحسين األداء وتحقيق أهد ىالمعارف التي تساعد عل ىالمهارات المرتبطة بالعمل والحصول عل

دارة وقد قامت اإل نهوض بالمركز في المجال التدريبيلق سعينا جاهدين لعمل دورات تدريبية للهذا المنط

 هيئة التدريس بالجامعة.باألشراف على العديد من الدورات التدريبية الخاصة بموظفي و أعضاء 

 

 (:2020/12إلى 2020/1التي تم تنفيذها خالل الفترة من)المباشرة الدورات التدريبية  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستكمال الدورة.جائحة كورونا ويتم العمل حاليا المالحظة : دورة التغذية العالجية لم تستكمل بسبب   

 

 االتفاقيات واالجتماعات: .3

  اتفاقية تعاون في مجال التدريب والبحوث واالستشاراتاالجتماع مع مدرية امن طرابلس والتوصل لعقد. 
 

 النشاطات:  .4

 ة إلعداد مدققي الجودة بمؤسسات التعليم العالي يالتعاون مع المركز الوطني لضمان الجودة في إقامة دورة تدريب 

 عداد لالستمرار في العمل باالتفاقية المبرمة مع وزارة الزراعة فيما يخص الدورات التدريبية التنسيق واإل 
 

 

 

سم الدورةا الرقم عدد الساعات  اسم المدرب 

 التدريبية

ليأساسيات الحاسب اآل 1 مال أحمد الشيخآ   24 

من والسالمة المهنيةاأل 2  24 الصادق بن عثمان فائق 

الشاملة للتغذية العالجيةالدورة  3  30 محمد الشيباني 

 8 اشرف زكريا التخطيط االستراتيجي  4

ليأساسيات الحاسب اآل 5  30 حسين الورفلي 

 21 حسين الورفلي مهارات الطباعة باللمس 6

داريةمهارات الكتابة اإل 7  20 محمد البحباح 

 14 حمزة التليب كاديمية باللغة االنجليزيةالكتابة األ 8

ليساسيات الحاسب اآلأ 9  30 مرام هروس 

داريةمهارات الكتابة اإل 10  20 صالح الشريف 
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 الصعوبات والعراقيل : .5

 لصعوبة  ىدرات بعد انتهاء الحجر الصحي مما أتوقف الدورات التدريبية بسبب جائحة كورونا ثم استكملت الدو

 مع المتدربين.تحديد مواعيد جديدة الستكمال الدورات باالتفاق 
 

 التوصيات: .6

  لدورات التدريبيةالتدريبية وللتطوير. ولضمان استمرارية االعمل على استقاللية المركز المالية للقيام بنشاطاته 

 مختلفة ع خطط بديلة للتدريب التقليدي  كأن يكون التدريب عن طريق البرامج االلكترونية الالعمل علي وض

ZOOM  و WATSS AAP زمة كورونامع استمرار أوغيرهم خاصة 

 ودة واستخدام المنظومات  وإدارة الج التدريب في  إدارة  الوقت وصيانة إقامة دورات تدريبية للموظفين  أدارة

 البرامج االلكترونية كبديل للتدريب التقليدي.
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  قسام البحوث واالستشارات بالكليات وقسم حصر وتوثيق المنشوراتالتقرير الخاص بأ(: 2ملحق )

 إعداد: ا. فاطمة حديد

 

 

 م.2020-12-31إلي  2020-1-1أوال: االجتماعات التي تم عقدها خالل الفترة من 

لشؤون قسام البحوث بالكليات.)موجود نسخة  معتمدة منها في مكتب ات خاصة برؤساء أ( اجتماعا4تم عقد عدد ) .1

 اإلدارية بالمركز(

 

هم ، حيث كان أد وتفعيل وتنظيم العملبالكليات وتم مناقشة عدد من البنوقسام البحوث بحضور مدير عام المركز ورؤساء أ

 :تم فيها ما

  قسام البحوث أفتح بريد الكتروني خاص بهذا القسم بالكليات وتم تفعيله والعمل به لبعض رؤساء 

 قسام لتسهيل عمل البرامج.مراسلة الكاتب العام بشأن إصدار ختم خاص باأل 

  قسام البحوث بالكليات.أتنفيذ بعض ورش العمل والندوات العلمية بالتنسيق مع 

 

 لموظفي المركز: واحد اجتماععقد  .2

تنظيم العمل. هم المستجدات داخل المركز وأبحضور مدير عام المركز ومديرو اإلدارات بالمركز والموظفين لالطالع علي 

لعمل لنشطة أرية بالمركز( حيث تم تكليف بعض الموظفين بمهام و)موجود نسخة معتمدة منها في مكتب الشؤون اإلدا

 عليها.

 

 ثانيا: منظومة قسم حصر وتنظيم المنشورات العلمية:

قرار من ( ورقة علمية بناء على تقرير لجنة فرز وتصنيف المنشورات العلمية المشكلة ب470تم حصر عدد) .1

 م.15/9/2020والصادر بتاريخ  1033السيد رئيس الجامعة رقم 

 

 

 (2018-2001مؤشرعدد المنشورات العلمية المنشورة خالل السنوات من )
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 المجاالت العلمية.

 

 الورقات العلمية المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس والكليات .

 

 ورقة علمية تم استالمها من رئيس قسم البحوث بكلية الطب 200صل أ( ورقة علمية من 89تم حصر عدد ) .2

ن البعض منها ر منشورة باسم جامعة طرابلس كما أن باقي الورقات كانت غيالبشري د. ميلودة الحمادي، حيث إ

 ضافتها علي قاعدة بيانات جامعة طرابلس(.فقط وفصول لكتب علمية. )وقد تم إ عبارة عن ملخص

 

 ا: منظومة حصر بيانات الخرجين وتوثيق مشاريع التخرج :ثالث

 على مرحلتين: تمت هذه المنظومة

( خريج، 198لي المنظومة الثانية )تحتوي علي( خريج ( إ48دمج المنظومة األولي )تحتوي علي عدد ) ولي:المرحلة األ

 طالب (.  237وعليه أصبح العدد الكلي للمنظومتين ) 

حيث تم العمل علي كال المنظومتين وكان عدد الطلبة الخريجين والتي تم رفع بياناتهم علي قاعدة بيانات جامعة طرابلس 

برزها كلية )الهندسة , من مختلف كليات الجامعة وكان أpdf( خريج تم تسجيلهم الكترونيا وحفظ مشروعهم في صيغة 191)

 والزراعة(.

العلوم التطبيقية  العلوم الطبية  0العلوم االنسانية  50 100 150 200 250

العلوم التطبيقية 

العلوم الطبية 

العلوم االنسانية 

Chart Title

الورقتات المشتركة  الورقات الموجودة في الجائزة الورقات العلمية 
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 خالء الطرف الجديد.إكثر استخدام لنموذج األ الكليات (1)

 

 

شروع، حيث ان ( م40لي قاعدة البيانات كانت )تها ووضع مالحظات عليها ولم يتم إضافتها إعدد المشاريع التي تم مراجع

ت البيانا)الملفات لم تكن كاملة فلم تحتوي علي الغالف لمعرفة اسم الطالب والكلية والقسم والمشرف علي المشروع 

 ة نقاش( فقط.ن المشروع عبارة عن عرض بوربوينت وهذا مايتم بكلية الزراعة خاصة علي اعتبار انه )حلقاألساسية( أو أ

 

( 131) جيل عددالن تسحيث تم حتى أالمنظومة المفعلة حاليا علي موقع المركز والتي يتم التسجيل بها  المرحلة الثانية:

 .خالء الطرف الجديدلعمل بنموذج إض الكليات التي لم يسبق لها الوحظ تسجيل بعم، 18/1/2021بتاريخ خريج 

 

 

 خالء الطرف الجديد.إكثر استخدام لنموذج الكليات األ (2)

 

 

الهندسة الزراعة  الصيدلة 

االداب  التربية طرابلس اللغات

تقنية المعلومات 

الهندسة   الزراعة  االقتصاد الصيدلة تقنية المعلومات 
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 الخالصة :

 الن:أبالمنظومات حتي  وعدد المشاريع  الكليات المسجلة

 عدد مشاريع التخرج الكلية

 230 الهندسة  

 49 الزراعة 

 1 االقتصاد

 63 الصيدلة

 4 تقنية المعلومات 

 3 داب اآل

 1 التربية طرابلس 

 1 اللغات 

 352 العدد الكلي 

 

 .الطرف الجديد في غياب باقي الكلياترسم بياني يوضح نسب الكليات التي تستخدم اخالء 

 

 عدد المشاريع المسجلة لكل كلية. 

 عدد المشاريع بحسب الدرجة العلمية:

 354 بكالوريوس 

 3 ليسانس 

 5 ماجستير 
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 لالصعوبات والعراقي

وتعطيل العمل لى بطء العمل علي المنظومات األمر الذي أدى إعدم صيانة شبكة االنترنت الخاصة بالمركز  -1

 يجاد حلول بديلة مؤقتة.إقسام رغم بباقي األ

 خالء الطرف.إجراءات إتمام العليا في إنالحظ مشكلة عدم تعاون طلبة الدراسات  -2
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 قسام البحوث واالستشارات بالكليات ير خاص باجتماعات المركز ورؤساء أ(: تقر3ملحق )

 إعداد: ا. فاطمة عمر حديد

 

 م.2020-12-31إلي  2020-1-1االجتماعات التي تم عقدها خالل الفترة من 

 اجتماعات رؤساء أقسام البحوث بالكليات .1

 وذلك بحسب الجدول التالي: البحوث بالكلياتقسام ( اجتماعات خاصة برؤساء أ4د عدد )تم عق

 

 بنود االجتماع تاريخ االجتماع رقم االجتماع

 04/02/2020 جتماع األولاال

 م2019اعتماد محضر االجتماع الثاني لسنة  البند األول: 

 .2019ها خالل سنة استعراض ملخص األعمال التي ثم تنفيذ :الثاني البند

  التدريب بالكليات.و البحوث واالستشارات أقسامعمل مقترح   البند الثالث:

  ما يستجد من أعمال. :رابعال البند

 10/03/2020 جتماع الثانياال

 .م2020اعتماد محضر االجتماع األول لسنة   : األول البند 

 مال التي تم تنفيذها بالكليات.استعراض األع الثاني : البند

 المركز.البند الثالث: مستجدات برامج عمل 

 البند الرابع: ما يستجد من أعمال.

 13/10/2020 جتماع الثالثاال

 م.2020اعتماد محضر االجتماع الثاني لسنة    :األول البند

 عمل رؤساء أقسام البحوث بالكليات في الفترة السابقة. استعراض برامج   الثاني: البند

 الفترة السابقة:البند الثالث:   استعراض مستجدات عمل المركز في 

 البند الرابع:   الهيكل التنظيمي ألقسام البحوث بالكليات.

 البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

 15/12/2020 جتماع الرابعاال

 م.2020اعتماد محضر االجتماع الثالث لسنة  :األول البند

 جلس الجامعة.متابعة قرارات م الثاني: البند

 المرجعية.البند الثالث: المختبرات 

 م.2020البند الرابع: التقرير السنوي لسنة 

 البند الخامس: ما يستجد من أعمال.

 

 يم العمل بالمركز.قسام البحوث بالكليات وتم مناقشة عدد من البنود وتفعيل وتنظأاالجتماعات مدير عام المركز ورؤساء  شارك في

 

 اجتماعات العاملين بالمركز .2

 بنود االجتماع االجتماعتاريخ  رقم االجتماع

 25/10/2020 جتماع األولاال

 إلدارة العامة للجامعة.متابعة سير تنفيذ آلية الحضور التي تم تحديدها من قبل ا :األول البند

 لمركز وتوزيع األعمال علي الموظفين.امستجدات برامج عمل  الثاني: البند

 البند الثالث: البرامج التدريبية.

 يستجد من أعمال. البند الرابع: ما
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 )مبدئية(  2021-2023لجامعة طرابلس الخطة البحثية (: 4ملحق )

 عداد:إ

 كلية العلوم يسعضو هيئة تدررئيس وحدة التحاليل الكيماوية/ قسم المختبرات المرجعية،    أ. د. عبد الناصر محمد التركي 

 الزراعة تدريس كليةعضو هيئة ،رئيس قسم المختبرات المرجعية محمدإد. إبراهيم غريبي 

 
 
 
 
 

 
لى مجليا وان تنافس عالميا للصعود إ به طرابلس النموذج األول الذي يقتدي أن تكون جامعة

 المراكز المتقدمة بالتصنيف العالمي
 
 
 
 

المجاالت من خالل تكثيف ودعم البحث العلمي المساهمة الفعالة والواقعية في حل مشاكل المجتمع في جميع 
لى مختبرات تجريبية وتدريبية جميع معامل الجامعة إ ن تتحولميع كليات الجامعة دون استثناء، إلى أبج

 لدراسة وتقديم الحلول المناسبة لكل معوقات التقدم بالمجتمع.
 
 

 رؤية جامعة طرابلس

 رسالة جامعة طرابلس



 المقدمــــة

 

 المقصود بالخطة البحثية .1

من ز النقاط البحثية، النشاطات المختلفة،  تحوي والتي  العلمي،يقصد بالخطة البحثية اإلطار المنظم ألنشطة البحث 
لوب التنفيذ، مدة التنفيذ، المخرجات، مؤشرات النجاح وتكاليف التنفيذ حيث يتضمن هذا اإلطار تحديد األهداف المط

ها وسياسة الكلية لتحقيق تلك األهداف من خالل تحديد الموضوعات المطلوب تغطيت معينة،تحقيقها خالل فترة زمنية 
وكذا مصادر التمويل الالزمة إلجراء تلك  معها،وتحديد الجهات التي يمكن التعاون  العلمية،البحوث  من خالل
 البحوث. 

 -مراعاة اآلتي:يجب عند وضع الخطة البحثية العلمية 

 العلمي والبحث العالي للتعليم العامة واألهداف التوجيهات ضوء في الخطة وضع يتم أن. 
 المدني والمجتمع الحكومية الجهات مع المثمر المشترك والعمل التعاون  تحقق أن. 
 ومتغيراته العصر متطلبات مع لتتوافق بالمرونة تتسم أن. 
 العلياالعلمي والدراسات مجال البحث  في الكلية وتوجهات ألنشطة ومحددا أساسيا منهاجا تمثل أن. 
 الفريق عمل ثقافة وتشعل بالكلية العلمية جميع األقسامبين  المثمر التفاعل تحقق أن  
 لدور كترجمة للكلية العلمي البحث أولويات وضع يمكن من خاللها المتخصصة والتي األبحاث بنتائج تهتم أن 

 .المجتمع احتياجات خدمة في الكلية
 تلبية علي تعمل وأن االحتياجات بهذه العلمي للوفاء البحث لتوظيف وأولوياته المجتمع احتياجات دراسة 

 .ومهارات معارف من العمل سوق  احتياجات
 جراء الخطة ومراجعة للمتابعة آلية وضع  الحاجة ما تقتضى حسب الالزمة التعديالت وا 
 قابلة التنفيذ البحثية األسئلة من عدد صورة في وتصنيفها مراجعتها بعد المقترحة البحثية النقاط صياغة. 
 المقترحة التمويل ومصادر واالحتياجات الخطة تفاصيل وضع. 

 

 أهمية الخطة البحثية .2

  الجامعة.تشخيص الوضع الراهن على مستوى 
 تقييم أهم نقاط القوة، ونقاط الضعف الداخلية. 
  هداف المطلوبة.والوصول الى األ العلميتحديد محاور النهوض بمجال البحث 
 سرد المجاالت الرئيسية للخطة البحثية. 
  المختلفةتيجية تراسإلهداف االنجاح وتحقيق األ مؤشراتتحديد. 
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 أهداف الخطة البحثية .3

 جامعةق مع رؤية الفمساعدة أعضاء هيئة التدريس والباحثين من أبناء الجامعة في تطوير برامج بحثية هادفة تت 
 ستراتيجيةورسالتها وأولوياتها وخطتها اإل

 تتسق مع الخطة البحثية لهذه الكليات والتينشطة البحثية بكليات الجامعة دعم األ 
  قساميشارك فيها أعضاء هيئة التدريس وباحثون من أ والتيدعم التوجه نحو تصميم المشروعات البحثية البينية 

 وكليات مختلفة
 نشطة البحثيةتحقيق معايير ضمان الجودة في األ االرتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة من خالل 
  هائية ين المساعدين والمتميزين من طالب السنوات النللباحثين من المعيدين والمدرس البحثي باألداءاالرتقاء

 خالل مشاركتهم في الفرق البحثية من
 وذلك من خالل دعم وتشجيع النشر في الدوريات العالمية العالميإلدراج الجامعة في التصنيف  السعي 

 مويلهاوا عداد ميزانيتها وتدبير مصادر ت طرابلستطوير وا عداد خطة شاملة للبحث العلمي لجامعة  
  بط منظومة البحث العلمي بالجامعة بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولةر. 
 تحديث اللوائح والقواعد المنظمة للبحث العلمي بالجامعة 
 تطوير البنية التحتية الالزمة لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة ودعم إنشاء وتطوير مراكز ووحدات 

 (مختلف المجاالت في)المتخصصة البحثية  المراكزو  التميز البحثي
 مكانات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة في مجال البحث والنشر العلمي طبقا للم  عاييرتطوير قدرات وا 

 القومية والدولية
 فةتوثيق العالقات مع المؤسسات العامة والخاصة بالمجتمع المحلي والتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختل. 
 دعم قضايا حقوق الملكية الفكرية والضوابط المهنية وقيم وأخالقيات البحث العلمي. 

 
 حسب الخطط البحثية للكليات المختلفة داخل الجامعةقييم الوضع الحالي ت .4

 ة لعدد من كليات جامعة طرابلس وهى تشمل:يتم االطالع على الخطة البحث
 كلية الهندسة )مفصلة باإلحصائيات( -1

 )مختصرة(كلية اآلداب  -2

 كلية العلوم الشرعية )مختصرة( -3

 كلية الطب البشري )مختصرة جدا(  -4

 كلية التقنية الطبية )مختصرة(  -5

 كلية الصيدلة )مختصرة( -6

 عالم )مختصرة(كلية الفنون واإل -7

 حصائيات( ابلس   ) مفصلة وال يوجد بها اي إكلية التربية جامعة طر -8
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 النقاط التالية: ملخص لتقارير الكليات في يمكن عرض
 :أ. نقاط الضعف

 محدودية تمويل البحث العلمي من ميزانية الجامعة. 
 عدم مواكبة نظام إدارة منظومة البحث العلمي بالجامعة للمستويات العالمية ذات التميز. 
 ضعف النشر العلمي في المجالت الدولية المحكمة 
  الخارجيةانصراف صغار الباحثين في بعض الكليات عن البعثات. 
 ضعف المشاركة في مشروعات التطوير. 
 عدم كفاية المعامل المجهزة  تجهيزا جيدا. 
 عدم كفاية الدورات التدريبية في مجال البحث العلمي للطالب من غير المعيدين والمدرسين المساعدين. 
 قلة المجالت الدولية الصادرة من كليات الجامع 

 

 :ب. نقاط القوة

 والقيادات الجامعية لمنظومة البحث العلمي دعم القيادة السياسية 
 وجود كوادر علمية جادة ومتميزة في مجاالت البحث العلمي المتعددة بجامعة طرابلس 
  تمويل المشروعات البحثية من صندوق تمويل البحوث بالجامعة 
 .  والدوليوجود عالقات علمية تبادلية على المستوى المحلى 
  ليا بالدراسات الع لاللتحاق العاليالتعليم  خريجيوجود إقبال من  .وجود بنية تحتية ومعامل ومراكز بحثية

 .بالجامعة
  يوطب هندسي ،تجارى  ،زراعي ،صناعيتقديم خدمات استشارية ومجتمعية لنطاق واسع. 
 عالمية متميزة وجود كوادر من أعضاء هيئة التدريس الذين أجروا بحوث ا بجامعات أجنبية وهيئات. 
  نترنت متطورة في الجامعةاوجود شبكة 
  دارة معلومات متطور في الجامعة لخدمة الطالبإتواجد نظام 
 وجود مركز تدريب لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 
 وجود قاعات للمؤتمرات على أحدث طراز في الجامعة. 
  والدولية بالجامعة بصفة مستمرةعقد العديد من المؤتمرات العلمية المحلية. 
 دعم الجامعة الكامل ألعضاء هيئة التدريس للمشاركة في حضور المؤتمرات الدولية والمحلية. 
  الجودة متطور وحديث بالجامعة إلدارةوجود مركز. 
 وجود مجالت علمية بالكليات المختلفة بعضها يتبع دور نشر عالمية. 
  ائز للمتميزينتشجيع الجامعة  للباحثين ورصد الجو. 
 توقيع اتفاقيات تعاون وندوات تفاهم مع العديد من الجامعات العربية واألجنبية ومراكز البحوث بالداخل.. 
  وجود مراكز تميز في البحث العلمي بالجامعة 
  وجود معامل بحثية معتمدة 
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 .ج. الفرص

 وجود مشروعات داعمة لتطوير المنظومة. 
  التدريستفعيل منح لصغار أعضاء هيئة. 
 وجود منظومة لجوائز التميز في األداء البحثي والنشر العلمي. 
  بحاث العلوم الطبيعية  والتكنولوجيا وبعض الهيئات الدوليةأوجود فرص تمويل لمشروعات بحثية من هيئة. 
 وجود دعم للبحث العلمي من مركز تحديث الصناعة وبعض الجمعيات األهلية. 
 تي تحتاج للخبرات الجامعيةالمجتمعات المحلية ال تطوير. 
 تأسيس روابط قوية مع المنظمات العالمية من أجل تطوير فرص التعاون وتبادل الخريجين.  
 لتحاق أعضاء هيئة التدريس من الجامعة بإدارة مشروعات التطوير ولجان البحث العلميةا. 
 ليبيا(لتحاق باحثين من الجامعة ببرامج دكتوراه تقدمها جامعات عالمية )داخل ا. 
  المختلفة.وجود تعاون علمي وبحثي بين الجامعة والمراكز البحثية 

 
 د. التحديات

  ستراتيجية للبحث العلميللخطة اإل ودوري االلتزام بإصدار تقرير إنجاز سنوي. 
 ستراتيجية للبحث العلميوي ودوري لمتابعة تنفيذ الخطة اإلإصدار تقرير إنجاز سن. 
  والندوات وورش العمل التي تهتم مناقشة ونشر إسهامات أعضاء هيئة التدريسرعاية المؤتمرات المتخصصة. 
  ،أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المؤتمرات العلمية الدولية والخارجية ودعم مشاركةالبحثية. 
  على تمويل  ودعم الحصولتمويل المشروعات البحثية من صندوق البحوث بالجامعة، من خالل خطة دورية؛

 Fund Raising ات متعددة ووسائل داعمةمن جه
 يفاد المعيدين والمدرسين المساعدين لبعثات خارجية وكذلك أعضاء هيئة ال تدريس استضافة العلماء المتميزين وا 

ق التطبيعلى أحدث التقنيات الحديثة في المجاالت المختلفة ونقل المعرفة ووسائل  لالطالعفي مهمات علمية 
 مختلفة(.في دول  التفرع العلمي إجازات)

  يللبحث العلم والمؤسسات الداعمةدعم الشراكة المجتمعية مع قطاعات التنمية واإلنتاج والخدمات والصناعة. 
  متخصصةدعم إنشاء الجمعيات العلمية ودعم إصدار دوريات علمية. 
 )رصد جوائز للتميز في األداء البحثي ) ورصد جوائز للنشر الدولي. 
  الكتب المترجمة في العلوم والعلوم اإلنسانيةرصد جوائز ألفضل. 
 تطوير إدارة متكاملة تتيح االستخدام األمثل لألجهزة العلمية.  
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 الخطة البحثية وتنفيذ خطوات تحقيق .5

 : اإلطار العام للخطة المستقبلية للبحث العلمياألولالفصل 

  عداد خطة البحث العلمي إ آليات وضوابط 
  أهداف خطة البحث العلمي 
  تحليل االحتياجات 
  معايير خطة الجامعة للبحث العلمي 
  مصادر جمع بيانات خطة البحث العلمي 

 

 : الضوابط المهنية وأخالقيات البحث العلميانيالفصل الث

  معايير أخالقيات البحث العلمي 
  حقوق الباحثين وواجباتهم 
 لجنة اخالقيات البحث العلمي المشكلة 

 

 فكرية والحقوق في البحث العلمي: الملكية الثالثالفصل ال

  همية وجود سياسات الملكية الفكرية للجامعة أ 
  العالقة بين الملكية الفكرية والبحث العلمي 
  لمراكز البحثية التي تتبع الجامعة ادور الملكية الفكرية داخل 
  الملكية الفكرية في القانون الليبي 

 
 : التوجهات البحثيةالرابعالفصل 

  تلك التي تتناول مشكالت بيئية وقضايا مجتمعية ىالبينية والمستقبلية مع التركيز علدعم البحوث. 
 دعم المشروعات البحثية التي تستهدف بناء القدرات. 
 التوسع في إنشاء وتطوير مراكز التميز في البحث العلمي. 
 توفير مصادر تمويل داخلية ودولية. 
 إنشاء برامج دراسات عليا "بينية التخصصات. 
 دعم مشروعات "المنتج النهائي/المؤسسي" لكليات الجامعة. 
 دعم االتجاه نحو البحث التطبيقي في رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمنحها الجامعة. 

 
 : المحاور والقضايا البحثيةخامسالفصل ال

 :ه الجامعةالتحديات البحثية التي تواج   
    الطاقة الجديدة والمتجددة 
  بحوث المياه. 
 تكنولوجيا النانو والكيمياء الخضراء 
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 بحوث علوم األرض .  
 األدوية وتطويرها 
 علوم الحياة والتكنولوجيا الحيوية.  
 علوم هندسة المواد وتطبيقاتها.  
 تطوير تكنولوجيا التصنيع وجودة المنتج 
 كم.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتح  
 الهندسة الطبية الحيوية. 
 التعليم والتعلم.  
 البحوث البيئية.  
 الفنون واآلداب ودورها المجتمعي. 
  األغذية.علوم  وتقنيات  

 

 : الخطة التنفيذية لخطة البحث العلمي للجامعةسادسالفصل ال

 تشكيل اللجنة الدائمة لخطة البحث العلمي 
 بحثية للكليات الخطط إعداد ال 
  خالقيات البحث العلمي ألجان 
  وتسويق البحوثإنشاء مركز تحليل المعلومات 

 

 : الضوابط المهنية وأخالقيات البحث العلميالسابع الفصل

  معايير أخالقيات البحث العلمي   
 معوبالمجت البحث العلمي لتكون مرشدا لتوجيه جميع المستفيدين من البحث العلمي بالكلية ألخالقياتوضعت معايير 

 والمبادئا لى السلوك المناسب تجاه البحث العلمي وتحدد الوثيقة معايير االمانة العلمية والمثل العليإككل  كاديمياأل
 :تياالخالقية تسود المجتمع وتلخص في أالتي تضع ضوابط  العامة

 توى يرفع من مس الذيفي تقدم المجتمع وحل مشكالته وهو  األساسية هو الركيزةيمان بان البحث العلمي اإل 
 يم بالجامعة حتى تتنافس الجامعات العالمية في جوده التعليم والبحث العلميالتعل 
 ةحقائق علمي اكتشاففكار في البحث العلمي بل على الباحث الحرص على االبتكار ومحاوله عدم تكرار األ 

 .بجميع قطاعاته المجتمع،جديده يكون لها مردود إيجابي على 
 مع ذكر مصدرها المعلومةفي نقل  العلمية باألمانة االلتزام 
  بحوثبل على الباحث عرض نتائجه ومقارنتها بنتائج ال العلميةأسلوب النقد في مجال البحوث  استخدامعدم 

 السابقة
  بمشاكل المجتمع المحيط وتتم من عدة زوايا مبتكره وثيقةكون موضوع البحث في نقطه محدده وله صله 
  البحث العلمي ألغراض شخصية كالدعاية أو المجاملة استخدامالبعد عن 
 بحقوق الملكية الفكرية االلتزام 
 نشر البحوث في مجالت علميه ذات تصنيف متقدم 
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  حقوق الباحثين وواجباتهم 
  البحثية للقسم والكلية والجامعة الخطةطار إالحق في اختيار موضوع البحث في.   
 بحوثهم ألجراء المطلوبةلى المعلومات إحقية الوصول أ. 
  لذلك المنظمةالقوانين  إطاربحوثهم داخل الجامعة تحت  ألجراء الالزمة األجهزةالحق في استخدام.  
 للمشروع الممولين ةلى اخذ موافقإفي نشر بحوثهم دون اللجوء  الحرية. 
 التزام الجامعة بتوفير البيئة المناسبة للبحث العلمي عن طريق. 
  والحوافز لتشجيع البحوث المتميزة الماليتبنى السياسات الحكيمة والبرامج المبتكرة والدعم. 
  لوائح الجامعة إطارضافية من مصادر التمويل الخارجية في إتشجيع الباحثين للحصول على موارد. 

 
 

  واجبات الباحثين 
  البحوث العلمية بإجراءثناء قيامهم أخالقيات البحث العلمي أوالضوابط و  باألصولااللتزام 
  بحيث تحتوى بحوثهم تلك الحاجات والمشكالت حتى تسهم والدوليتفهم حاجات ومشكالت المجتمع المحلى 
 في حلها وتنميتها 
  ن تنجم عنهاأمخاطر التي من الممكن وتحديد ال بحوثهم.جراء إتحديد الفوائد التي تعود من 
  لالنتهاء من هذه البحوث زمنيتحديد وقت 
 في جميع مراحل البحث الموضوعية اةمراع 
 يمه للنشرعداد البحث وتقدإ العلمية في  المنهجيةوتطبيق معايير  المتميزةفي البحوث  واألمانة الدقة مراعاة. 
 للبحوث العلمية الممولةمع الجهات  المبرمةباالتفاقيات والعقود  مااللتزا 
  يعرض البحث العلمي  يالبحث العلمي والذ انين ولوائحو والق األنظمةسلوك يشكل خروجا عن  أيتجنب

 للمسائلةلالمتهان والباحث 
 
 : التوجهات البحثيةثامنالفصل ال

 دعم البحوث المستقبلية  -
 لى خدمة المواطن والمساهمة في حل قضايا ومشاكل المجتمع المختلفة والمساهمة في المجال الصناعي تهدف إ

 :عتبار بما يليالعلمي يتم األخذ في االات البحث ولويأبصفة عامة لتحديد معايير 
 صص القسم العلمي ومجال اهتماماته البحثيةتخ. 
  وعالمياقليميا إوربما محليا حجم المشكلة. 
  تباط البحوث بالمشكالت المحلية والبيئيةار. 
  لحل مشاكل المجتمع. إمكانية تطبيق نتائج البحوث والرسائل العلمية 
 يذ البحوث والرسائل العلميةتوفر اإلمكانيات الالزمة لتنف. 
  ية الرسالة العلم وأالبحث  جراءاتإافقة األجهزة ذات العالقة لتسهيل مو 
 دعم المجموعات البحثية وزيادة عددها وتشجيع العمل المشترك بين األقسام. 
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 القدرات بناء تستهدف التي البحثية المشروعات دعم -
 لضمانو  واسع، نطاق على الباحثين إحتياجات لتلبية القدرات بناء تستهدف التى للمشروعات الكبيرة لالهمية نظرا
 :التالية اآلليات تنهج سوف للجامعة العلمي البحث خطة فإن هذه المشروعات تنفيذ

 ضاياق تناول فى للجامعة البحثى التطلع تلبى جديدة بحثية فرق  لتكوين الجامعة فى المتميزين الباحثين حث 
 . جديدة بحثيه مراكز خالل من بحثية محددة

 متميزة . بحثية مراكز خالل من تعمل متميزة أكبر فرق  لتكوين المتماثلة البحثية الفرق  مساعدة 
 متميزه كبيرة بحثية مراكز إلى تحويلها و بالجامعة الصغيرة البحثية المراكز تطوير. 
 متخصصة. عملية دوريات اصدار تبني 
 بالجامعة. المتميزين للباحثين كرسي أستاذ انشاء 
 العلمي. البحث علي البكالوريوس طالب‘ لتدريب مركز انشاء 
 بالجامعة. بحثي فريق ألفضل جائزة تخصيص 
 المشروعات. وكتابة الدولي النشر في الباحثين لمساعدة العلمية للكتابة مكتب انشاء 
 ام األمثل ستخدة و ذلك باالامل و المراكز البحثيتذليل العقبات لتوفير األماكن الالزمة إلنشاء و تطوير المع

 البنية األساسية المتاحة أو تخصيص أماكن جديدة لها. مكانياتإل
 ةدارة المشروعات التنافسية الممولتخصيص وحدة خاصة إل. 
 مد مهام اللجنة العليا لخطة البحث العلمي للجامعة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية وتحديثها 

 

 :الخطة البحثية متابعة تنفيذ آلية -
  :وذلك من خالل اإلجابة عن أهم التساؤالت التالية 
  مكانيات المادية لها؟ مع اإل يةخطة البحثالما مدى توافق 
  الكليات؟بالجامعة بخطة  يةخطة البحثالما مدى ارتباط 
  ؟الخطط البحثيةعضاء هيئة التدريس بالجامعة المشاركين في أ ما هي نسبة 
  البحثيةالجدول الزمني للخطة  مدى تطبيق.  
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 (: بطاقة تعريف بمختبر الجامعة المرجعي للتحاليل5ملحق ) 

 

 

 جامعة طرابلس

 ستشارات والتدريبمركز البحوث واال

 للتحاليل يمختبر الجامعة المرجع
 

 

 

 

طرابلس، ويعمل قسام إدارة البحوث واالستشارات بمركز البحوث واالستشارات والتدريب بجامعة أحد أك المختبر المرجعييعتبر 

العامة والخاصة داخل وخارج ليبيا بما يضمن  والمؤسسات للجهات العلميةالتحاليل واالستشارات  خدماتتقديم على  المختبر

ر ويتعاون المختب .تشجيع البحث العلمينجاحها في الرقي بمستوى خدماتها في المجاالت الصناعية والصحية والبيئية مع السعي ل

كافة الكليات ذات العالقة على تقديم خدمات التحاليل المطلوبة، يبين الجدول المرفق قائمة  الجامعة المختلفة فيمع مختبرات 

 يمكن تنفيذها بجامعة طرابلس. يالتحاليل الت

 

 األهداف

  المطلوبة.  واالستشاراتالتحاليل تقديم المساهمة في تطوير وتحسين الخدمات المختلفة من خالل  -1

في المجاالت  إجراء األبحاث والمشاريع العلميةوالبحث العلمي داخل ليبيا من خالل المساهمة في الرفع من مستوى التعليم  -2

 .داخل وخارج الجامعةمع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا  ذات العالقة بعمل المختبر وذلك بالتعاون

 بارات لالستفادة منها في األغراض البحثية والعلمية.  تكوين قاعدة بيانات لنتائج التحاليل واالخت -3

 . وخارج ليبياالعلمية داخل  والجامعات والهيئاتبين المراكز البحثية  الت عمل المختبرمجا والتنسيق في توثيق العالقات -4

 جراءات دليل اإل

 التالية:يتم تنفيذ خدمات التحاليل عن طريق مكتب استالم العينات حيث يتم تنفيذ األعمال 
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 ىية التي يراعالطرق العلمية اإلحصائ ويتم اتباع طالبي الخدمةستالمها من اسحب العينات من مصادرها المختلفة أو ب -

وفقا للطرق  صحيحفيها عدد العينات والطرق العشوائية المتبعة لضمان ترجمة البيانات الناتجة من التحليل على شكل 

  .المحلية والدولية المعتمدةالقياسية 

  ها و طبيعتها تحت ظروف مناسبة.لنوعتبعا للطرق العلمية ووفقا تخزن العينات  -

  بيانات.القاعدة تسجل جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعينات الواردة، وتوثيقها ب -

 .توزع العينات إلجراء التحاليل المطلوبة -

 م النتائج للمعنيين. يتسل -

 rcc@uot.edu.lyللتواصل مع المختبرالمرجعي: 

 

 االختبارات  الممكنة حالياقائمة 

ختباراال   الطريقة 

1 Determination of Moisture Content AOAC Method 990.19, 990.20) 

2 Protein Nitrogen Determination AOAC-930-26 

3 Determination of Vitamin C AOAC-2012-22 

4 
Determination of Calcium (Calcium ion selective 

electrode). 
AOAC- 

5 
Determination of Sodium and Potassium (Flame 

photometer 
AOAC- 

6 Determination of NO2
- in meat (UV- spectrometer) AOAC- 

6 
Determination of phosphoric acid in drinks 

(Potentiometric Titrations). 
AOAC- 

7 Viscosity Measurement using a Brookfield Viscometer AOAC- 

8 Determination of refractive index in milks AOAC- 

9 
Determination of Total hardness, Ca-hardness, Mg 

hardness (Compleximetric titrations.) 

ASTM-D511-14 

ASTM-D1126-17 

10 
Determination of Phenolic Compounds in Water 

 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater APHA Standard 

Methods 23ed , 2017  

11 
 Determination of total phosphate in Water (UV-Visible 

spectrometer). 
ASTM-D6501-15 

12 Determination of sulfate in water  ASTM-D516-16 

13 
- Determination of Cl-, Br-,I-, F- in water samples (Ion 

Selective electrode – Ion Meter) 

ASTM-D4127-18a 

ASTM_D1179-16 

ASTM-D3869-15 

mailto:rcc@uot.edu.ly
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14 Determination of Nitrate (Spectrophotometric method). ASTM-D7781-14 

15 Determination of Nitrite (Spectrophotometric method). ASTM-D7781-14 

16 
Determination of Ammonia –nitrogen 

(Spectrophotometric method). 
ASTM-D1426-15 

17 
Determination of Sodium and potassium (Flame 

Photometer). 
ASTM-D3561-16 

18 
Determination of Carbonate and bicarbonate (Acid-

Base Titrations). 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater 

19 Determination of BOD (Winkler Method). ASTM-D888-18 

20 Determination of COD (Winkler Method) 
ASTM-D888-19 

 

21 

 
Determination of chloride content in soil. ASTM-D1411-04 

22  Determination of sulphite content in soil. ASTM-C1580-15 

23  Determination of carbonate content in soil. ASTM-D4373 

24  Determination of calcium carbonate content in soil. ASTM-D4373 

25 
Determination of total nitrogen (UV-Visible 

Spectrometer). 
AOAC 

26 
Determination of total organic phosphorous (UV-Visible 

Spectrometer). 
AOAC 

27 
Determination of SiO2  in cement  (Gravimetric 

analysis). 
ASTM-C114-18 

28 Determination of Al2O3  in cement  ASTM-C114-18 

29 Determination of Fe2O3  in cement ASTM-C114-18 

30 Determination of CaO  in cement ASTM-C114-18 

31 Determination of MgO in cement ASTM-C114-18 

32 Determination of SO3   in cement ASTM-C114-18 

33 Determination of Na2O in cement ASTM-C114-18 
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 المركزتم تنفيذها ب التيمنظومات التقرير بخصوص  (6ملحق )

 بوغريسأإعداد: د. وائل 

 رئيس قسم حصر وتنظيم المنشورات

19/01/2020 

 

 نبذة مختصرة

موقع الرئيسي بيانات لعدة منظومات تحت ال قاعدة تنفيذ 2020واالستشارات والتدريب في بداية سنة  البحوث مركز قام

 وصفحة رئيسية محلية للمركز وهى تشمل التالي: المحلي للجامعة

 طرابلس بجامعة مناقشتها تم التي التخرج مشاريع كافة وحصر منظومة توثيق  

 تدريس هيئة واعضاء موظفين طلبة، طرابلس بجامعة العاملين منشورات منظومة توثيق 

 .منظومة توثيق الشاغلين للمناصب القيادية بالجامعة 

  المنشورة للجامعة.منظومة توثيق الكتب 

 . منظومة توثيق الدورات الٌمنجزة 

 .مكتبة المركز والتي تحتوي على منظومة المؤتمرات والندوات 

 .منظومة القوانين واللوائح 

 .منظومة بيانات األجهزة 

 .منظومة بيانات ترقية أعضاء هيئة التدريس 

 والتدريبية منظومة القنوات التعليمية 

لتوثيق  Microsoft Formsومنصة   SharePointوأخص بالذكر منصة  Microsoft365تم االستعانة  بمنصة 

 بيانات  الجامعة.

تدريس،  يئةاألدوات التي استخدمت في إعداد قاعدة بيانات موحدة محلية آمنة يمكن ألفراد الجامعة من أعضاء ه

 -هي: ية من المركزليها باستخدام البريد الجامعي  لو ُمنحت له صالحموظفين، طلبة الوصول إ

1. Microsoft Forms 

2. Microsoft Share Point Online 

عدادها بي إتم إعداد نماذج خاصة، يتم مراجعة البيانات من قبل موظفي المركز لربط النماذج بالمنظومات التي تم 

Microsoft Share Point  عن طريق برنامجFusion  
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 1 البيانات التي يتم إدخالها

2 

3

 

4

 

 آلية تنفيذ العمل

 إدخال البيانات عن طريق النماذج  .1

الموجودة في موقع الجامعة 

 -للشرائح التالية:

 أعضاء هيئة تدريس 

 الموظفين 

 الطلبة 

 مراجعة البيانات من قبل موظفي  .2

 المركز.

 ربط النموذج في صورة أكسل .3

 إلعداد Fusionوربطه بالبرنامج 

 المنظومة التي قاعدة بيانتها

Microsoft SQL والتي 

وهي  Listتكون في صورة  

 المنظومة

 كما هو Share Pointفي 

 موضح في الشكل.

 يمثل الشكل النهائي  4رقم  .4

 للمنظومات في سحابة جامعة طرابلس
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 2021البرامج المتوقع تنفيذها في سنة 

 .استكمال المنظومات التي تم تنفيذها من ناحية اإلخراج 

  لالتفاقياتمنظومة 

 كما هو موضح في الشكل  تصميم المظهر العام لموقع المنظومات 

 1https://universityoftripoli.sharepoint.com/sites/RC 

  .استحداث منظومات جديدة 

  استخدام منصة Power Apps .لتطوير المنظمات 

 

 الموقع الرئيسي

 

التدريس هيئة أعضاء منظومة
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 2المنجزة الدورات منظومة

 

 

 

 

 المنجزة الدورات منظومة
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 بالجامعة  القيادية للمناصب الشاغلين منظومة

 

 

 

 

 المنشورة الكتب توثيق منظومة
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 الخريجين بيانات وتوثيق حصر منظومة

 

 

 

والتدريبية التعليمية القنوات منظومة
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 (Covid–19)تقرير عن نتائج استطالع رأي المجتمع الليبي حول جائحة فيروس كورونا (: 7ملحق )

 جمال محمد اندير : د.إعداد
 جامعة طرابلس –كلية العلوم  -حصاءعضو هيئة التدريس بقسم اإل

 م2020أبريل 

 مقدمة
نفذ مركز البحوث واالستتتتتتشتتتتتارات والتدريب بجامعة طرابلس دراستتتتتة استتتتتتطالعية لرأي المجتمع الليبي حول جائحة     

التغيرات التي فيروس كورونا بغرض التعرف على مدى معرفة الجمهور الليبي بالمرض، وستتتتتتتتتتتتتبل الوقاية منه، وأبرز 
أفراد المجتمع الليبي عن  اصتتتتتتتحية واالجتماعية، ومعرفة مدى رضتتتتتتتنتشتتتتتتتار الفيروس في ستتتتتتتلوكيات الليبيين الاأحدثها 

لعادات اإلجراءات الحكومية المتخذة، على أمل أن يستتتتتتتهم ذلك في زيادة الوعي بالجائحة وكيفية الوقاية منها، وتغيير ا
 .نتشارهاابما يكفل محاصرتها والحد من 
مشتتتتتتتتارك تم التواصتتتتتتتتل معهم باالستتتتتتتتتعانة بقواعد البيانات المتاحة لمركز البحوث  819بلغ حجم عينة االستتتتتتتتتطالع 

، وكذلك رسال رابط االستبانة اإللكترونية لهم عبر البريد اإللكترونيإواالستشارات والتدريب بجامعة طرابلس من خالل 
 اإللكترونية في العديد من صفحات التواصل االجتماعي الرسمية.عن طريق نشر الرابط الخاص باالستبانة 

بريل أ 21 أبريل إلى 11تكونت االستبانة من مجموعة أسئلة، وتم توزيع االستبانة على المشاركين خالل الفترة ما بين 
قنون، أ. د. ستتتتتاتذة هم: د. البهلول شتتتتتالبي، د. على االستتتتتتبانة وتنفيذها مجموعة من األ، وشتتتتتارك في مراجعة 2020

 عبد الغفار المنفي.
 (Covid–19)نتائج استطالع رأي المجتمع الليبي حول جائحة فيروس كورونا 

 : اواًل: خصائص العينة
تخصتتتتيص الجزء األول من االستتتتتبانة لألستتتتئلة العامة والتي تهدف إلى جمع بيانات يمكن من خاللها التعرف على تم 

 خصائص العينة، ولقد تم تحديد هذه الخصائص وبيانها كالتالي:
 المشاركين في االستطالع حسب النوع.( تصنيف 1: يوضح الجدول رقم )النوع .1
( تصتتتتتتتتتتنيف 1( والموضتتتتتتتتتتحة بالشتتتتتتتتتتكل رقم )1يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم ) .2

بنستتتتبة  392االستتتتتطالع من الذكور المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب النوع، حيث ستتتتجل عدد المشتتتتاركين في 
 ناث، وهي نسب متقاربة.بة المشاركين في االستطالع من اإل% هي نس52.1%، وأن نسبة 47.9
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 في االستطالع حسب النوعالمشاركين (: تصنيف 1جدول رقم )

 النسبة )%( العدد النوع
 47.9 392 ذكر
 52.1 427 أنثى

 100.0 819 اإلجمالي
 

 

 في االستطالع حسب النوعالمشاركين (: تصنيف 1شكل رقم )

 

 الجدول التالي تصنيف المشاركين في االستطالع حسب العمر.: يوضح العمر .3
 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب العمر2جدول رقم )

 النسبة )%( العدد العمر 
 0.4 3 سنة 15اقل من 

 33.8 277 سنة 24إلى  15من 
 25.0 205 سنة 34إلى  25من 
 20.1 165 سنة 44إلى  35من 
 14.8 121 سنة 54إلى  45من 
 5.9 48 سنة فأكثر 55من 

 100.0 819 اإلجمالي
 

ذكر
  .  

انثى
  .  
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( تصتتتتتنيف 2( والموضتتتتتحة بالشتتتتتكل رقم )2بالجدول رقم ) المدونةيتضتتتتتح من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتائي 
%، وتمثل 33.8المشتتتتتاركين في االستتتتتتطالع حستتتتتب العمر، حيث ستتتتتجلت أعلى نستتتتتبة من المشتتتتتاركين، وهي 

%، 0.4شتتتتتتخص، أقل نستتتتتتبة هي  277ستتتتتتنة( عددهم  24إلى  15الفترة )من المشتتتتتتاركين الذين أعمارهم في 
 مشاركين فقط. 3سنة وعددهم  15وتمثل المشاركين الذين أعمارهم أقل من 

 

 

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب العمر2شكل رقم )

  

 : يوضح الجدول التالي تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الحالة االجتماعية.الحالة االجتماعية .4
 

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الحالة االجتماعية3جدول رقم )

 النسبة )%( العدد الحالة االجتماعية
 40.2 329 متزوج
 54.2 444 أعزب
 1.0 8 أرمل
 2.7 22 مطلق

 2.0 16 خرى أ
 100.0 819 اإلجمالي

0.4%

33.8%

25.0%

20.1%

14.8%

5.9%

سنة 15اقل من 

سنة 24الى  15من 

سنة 34الى  25من 

سنة 44الى  35من 

سنة 54الى   45من 

سنة فأكثر 55من 
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( تصتتتتتتتنيف 3( والموضتتتتتتتحة بالشتتتتتتتكل رقم )3يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
%، وتمثل العزاب، 54.2المشتتاركين حستتب الحالة االجتماعية، حيث ستتجلت أعلى نستتبة من المشتتاركين وهي 

 % وهي تمثل المتزوجين.40.2مشارك، ويليها النسبة  444حيث كان عددهم 
 

 
 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الحالة االجتماعية3شكل رقم )

 : يوضح الجدول التالي تصنيف المشاركين في االستطالع حسب المستوى التعليمي.المستوى التعليمي

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب المستوى التعليمي4جدول رقم )

 النسبة )%( العدد المستوى التعليمي
 14.5 103 ثانوي فأقل
 60.4 495 جامعي
 18.1 148 ماجستير
 7.0 57 دكتوراه

 100.0 819 اإلجمالي

( 4( والموضتتتتتتتتتحة بالشتتتتتتتتتكل رقم )4يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب المستتتوى التعليمي، حيث ستتجلت أعلى نستتبة من المشتتاركين، وهي 

 مشارك. 495وتمثل المشاركين الذين مستواهم التعليمي "جامعي" وعددهم %، 60.4

متزوج
  .  

أعزب
  .  

أرمل
مطلق  . 

 .  

اخر 
 .  
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 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب المستوى التعليمي4شكل رقم )

 

 االستطالع حسب الحالة العملية.( تصنيف المشاركين في 5: يوضح الجدول رقم )الحالة العملية .5
( تصتتتتتتتنيف 5( والموضتتتتتتتحة بالشتتتتتتتكل رقم )5يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )

%، 41.4المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب الحالة العملية، حيث ستتتتجلت أعلى نستتتتبة من المشتتتتاركين وهي 
مشتتتتتتارك، وتليها  339لهم "موظف حكومي" وعددهم  وتمثل المشتتتتتتاركين في االستتتتتتتطالع ممن الحالة التعليمية

 % وتمثل المشاركين في االستطالع ممن الحالة التعليمية لهم "طالب".30.8النسبة 
 

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الحالة العملية5جدول رقم )

 النسبة )%( العدد الحالة العملية
 6.0 49 باحث عن عمل

 1.7 14 ربة بيت
 15.9 130 عمل حر
 30.8 252 طالب

 1.8 15 أستاذ جامعي
 41.4 339 موظف حكومي

 2.0 16 موظف قطاع خاص
 0.5 4 متقاعد

 100.0 819 اإلجمالي
 

14.5%

60.4%

18.1%

7.0%

دكتوراهماجستيرجامعيثانوي فأقل
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 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الحالة العملية5شكل رقم )

 

 : يوضح الجدول التالي تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الجنسية.الجنسية .6
 

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الجنسية6جدول رقم )

 النسبة )%( العدد الجنسية
 97.7 800 جنسية ليبية

 2.3 19 جنسية غير ليبية
 100.0 819 اإلجمالي

( 6( والموضتتتتتتتتتحة بالشتتتتتتتتتكل رقم )6يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
%، 97.7تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب الجنستتية، حيث ستتجلت أعلى نستتبة من المشتتاركين وهي 

 وتمثل المشاركين في االستطالع ممن جنسيتهم "ليبية".
 

41.4%

30.8%

15.9%

6.0%

2.0%

1.8%

1.7%

0.5%

موظف حكومي

طالب

عمل حر

باحث عن عمل

موظف قطاع خاص

استاذ جامعي

ربة بيت

متقاعد
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 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الجنسية6شكل رقم )

 

 قامة.شاركين في االستطالع حسب مكان اإل: يوضح الجدول التالي تصنيف المقامةمكان اإل .7
 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الجنسية7جدول رقم )

 النسبة )%( العدد الجنسية
 96.0 786 مقيم في ليبيا
 4.0 33 مقيم خارج ليبيا

 100.0 819 اإلجمالي
 

( 7( والموضتتتتتتتتتحة بالشتتتتتتتتتكل رقم )7يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
 قامة، حيث ستتتتتتجلت أعلى نستتتتتتبة من المشتتتتتتاركين وهيشتتتتتتاركين في االستتتتتتتطالع حستتتتتتب مكان اإلتصتتتتتتنيف الم

 %، وتمثل نسبة المشاركين الذين يقيمون داخل ليبيا.96.0

 
 قامةشاركين في االستطالع حسب مكان اإل(: تصنيف الم7شكل رقم )

ةجنسية ليبي
  .  

جنسية  ير 
ليبية
 .  

يامقيم في ليب
  .  

مقيم خارج 
ليبيا
 .  
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 التالي تصتتتتتتتتتتتتنيف المشتتتتتتتتتتتتاركين في : يوضتتتتتتتتتتتتح الجدولفي حال اإلقامة خارج ليبيا، ما الدولة المقيم فيها .8
 االستطالع حسب الدولة التي يقيم فيها.

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الدولة المقيم فيها "في حال مقيم خارج ليبيا"8جدول رقم )

 العدد الدولة العدد الدولة العدد الدولة
 1 روسيا 2 إندونيسيا 5 تركيا
 1 قبرص 2 صربيا 4 أمريكا
 1 النرويج 2 ألمانيا 3 تونس
   1 اإلمارات 3 كندا
   1 السنغال 3 مصر
  1 األردن 3 بريطانيا

 

( تصتتتتنيف المشتتتتاركين في االستتتتتطالع 8يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
يقيمون في  مشتتتتتتتتتاركين 5حستتتتتتتتتب الدولة المقيم فيها "في حال مقيم خارج ليبيا"، حيث ستتتتتتتتتجل أعلى عدد، وهو 

 تركيا.

 : في حالة اإلقامة داخل ليبيا، هل كنت مسافر خارج ليبيا خالل الثالثة أشهر السابقة؟ .9
( أذناه تصتتتتنيف المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب ما إذا كان المشتتتتارك كان 9يوضتتتتح الجدول رقم )

 خارج ليبيا خالل الثالثة أشهر السابقة؟مسافرًا 
 

 شهر السابقة؟أ(: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب ما إذا كان المشارك كان مسافرًا خارج ليبيا خالل الثالثة 9جدول رقم )

 النسبة )%( العدد مسافر خارج ليبيا خالل الثالثة أشهر السابقة
 9.8 77 نعم
 90.2 709 ال

 100.0 819 اإلجمالي
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( 8( والموضتتتتتتتتتحة بالشتتتتتتتتتكل رقم )9يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
تصتتتتنيف المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب ما إذا كان المشتتتتارك كان مستتتتافرًا خارج ليبيا خالل الثالثة أشتتتتهر 

المشتتتتاركين في االستتتتتطالع %، حيث تمثل هذه النستتتتبة 90.2الستتتتابقة أم ال؟، حيث ستتتتجلت أعلى نستتتتبة وهي 
 ممن لم يكونوا مسافرين خارج ليبيا خالل الثالثة أشهر السابقة.

 
 هر السابقة؟أش(: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب ما إذا كان المشارك كان مسافرًا خارج ليبيا خالل الثالثة 8شكل رقم )

 

 ليها؟:إفيما إذا كنت مساااافر خارج ليبيا خالل الثالثة أشاااهر الساااابقة، ما الدولة التي كنت مساااافر  .10
 يوضح الجدول التالي تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الدولة التي كنت مسافر إليها.

 

 (: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب الدولة التي كنت مسافر إليها10ل رقم )جدو

 العدد الدولة العدد الدولة العدد الدولة
 1 فرنسا 1 تايلند 54 تونس
 1 بريطانيا 1 قبرص 17 تركيا
 1 اإلمارات 1 إندونيسيا 6 مصر
 1 مالطا 1 ماليزيا 4 إيطاليا

 1 الصين 1 إسبانيا 3 لمانياأ
 1 هولندا 1 أوكرانيا 2 السعودية

 

نعم
 .  

ال
  .  
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( تصتتتتتتتتتتتتتتنيف المشتتتتتتتتتتتتتتاركين في 10يتبين من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتتتتتتتتتتتتائي المدونة بالجدول رقم )
 54االستطالع حسب الدولة التي كان المشارك مسافر إليها حيث سجلت أعلى نسبة مئوية لدولة تونس بعدد 

 مشارك.

 :بجائحة فيروس كورونا ومصادر المعلومات حولهاثانيًا: مدى متابعة األخبار المتعلقة 

تم تخصتتتتتتتتتتيص الجزء الثاني من االستتتتتتتتتتتبانة لألستتتتتتتتتتئلة المتعلقة بمدى متابعة األخبار المتعلقة بجائحة 
 فيروس كورونا ومصادر هذه األخبار، كالتالي:

 

ل رقم يوضتتتتتتتتتتتتتتح الجدو بعة األخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من األولويات الكبرى: : اعتبار متا1.2
( تصتتتتنيف المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب اعتبار متابعة األخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من 11)

 األولويات الكبرى.

 (: اعتبار متابعة األخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من األولويات الكبرى 11ول رقم )جد

اعتبار متابعة األخبار المتعلقة بجائحة 
 فيروس كورونا من األولويات الكبرى 

 النسبة )%( العدد

 2.3 19 ال

 39.7 325 إلى حد ما

 58.0 475 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

% من 58.0حول الستتتتتتتتتتتتتتؤال " اعتبار متابعة األخبار المتعلقة بفيروس كورونا من األولويات الكبرى"، يعتبر 
ن % م39.7بينما أجاب المشتتتتتتاركين أن األخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تعتبر من أولوياتهم الكبرى، 

 % من المشاركين "ال".2.3لى حد ما"، فيما أجاب إالمشاركين "
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 (: اعتبار متابعة األخبار المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من األولويات الكبرى 9رقم )شكل 

 

 : مصادر المعلومات حول جائحة فيروس كورونا: 2.2

( تصنيف المشاركين في االستطالع حسب مصادر المعلومات حول جائحة 12يوضح الجدول رقم )
 فيروس كورونا.

 ة فيروس كوروناح(: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب مصادر المعلومات حول جائ12جدول رقم )

 العدد ة فيروس كوروناحالمعلومات حول جائمصادر 
 86.8 النشرة الرسمية من المركز الوطني لمكافحة األمراض 

 71.3 مواقع التواصل االجتماعي
 60.2 المنشورات التثقيفية 

 51.8 الموقع اإللكتروني للصحف والقنوات.
 49.9 البرامج الحوارية عبر القنوات الفضائية واإلذاعات المسموعة.

 25.3 الجلسات االجتماعية
 

حول مصتتتادر المعلومات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا يتضتتتح من خالل نتائج التحليل اإلحصتتتائي 
(، أن أكثر المصتتادر التي يتلقى منها المشتتارك 12( وكذلك الموضتتحة بالشتتكل رقم )12المدونة بالجدول رقم )

ال
 .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  
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المعلومات حول جائحة فيروس كورونا هو " النشتتتتتتتتتتترة الرستتتتتتتتتتتمية من المركز الوطني لمكافحة األمراض" وذلك 
 .%71.3%، ويليها "مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 86.8بنسبة 

 

 
 ة فيروس كوروناح(: تصنيف المشاركين في االستطالع حسب مصادر المعلومات حول جائ10شكل رقم )

 

 ختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل مبالغ فيه:عالم الموسائل اإل : االعتقاد بأن3.2

( تصنيف المشاركين في االستطالع حسب االعتقاد بأن وسائل اإلعالم 13يوضح الجدول رقم )
 المختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل مبالغ فيه.

 

 فيروس كورونا بشكل مبالغ فيه (: وسائل اإلعالم المختلفة تتعامل مع جائحة13جدول رقم )

وسائل اإلعالم المختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل 
 مبالغ فيه

 النسبة )%( العدد

 32.7 268 ال
 45.8 375 إلى حد ما

 21.5 176 نعم
 100.0 819 اإلجمالي

 

86.8%

71.3%

60.2%

51.8%

49.9%

25.3%

.النشرة الرسمية من المركز الوطني لمكافحة االمرا 

مواقع التواصل االجتماعي

.المنشورات التثقيفية

.الموقع االلكتروني للصحف والقنوات

.البرامج الحوارية عبر القنوات الفضائية واالذاعات المسموعة

الجلسات االجتماعية
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عالم اإل"هل تعتقد أن وستتتتتتتتتتتتتتتائل أما عن الخطر الناجم عن جائحة فيروس كورونا وحول الستتتتتتتتتتتتتتؤال: 
( أن أعلى نستتتتتتبة هي 13المختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشتتتتتتكل مبالغ فيه"، يوضتتتتتتح الجدول رقم )

% من المشتتتتتتتتتاركين الذين 32.7جابوا "إلى حد ما"، وتليها النستتتتتتتتتبة أ% وهي نستتتتتتتتتبة المشتتتتتتتتتاركين الذين 45.8
 بشكل مبالغ فيه.يعتقدون أن وسائل اإلعالم المختلفة ال تتعامل مع جائحة فيروس كورونا 

عالم المختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشتتتتتتتتكل مبالغ فيه"، ل الستتتتتتتتؤال: "هل تعتقد أن وستتتتتتتتائل اإلحو 
جابوا "إلى حد ما"، وتليها أ% وهي نسبة المشاركين الذين 45.8( أن أعلى نسبة هي 13يوضح الجدول رقم )

عالم المختلفة ال تتعامل مع جائحة فيروس % من المشتتتتتتتتتتاركين الذين يعتقدون أن وستتتتتتتتتتائل اإل32.7النستتتتتتتتتتبة 
 كورونا بشكل مبالغ فيه.

 

 

 
 (: وسائل اإلعالم المختلفة تتعامل مع جائحة فيروس كورونا بشكل مبالغ فيه11شكل رقم )

 

 كورونا الجديد وبقية التهابات األنفلونزا األخرى:  ض: القدرة على التفريق بين أعرا4.2

يجد نفستته ( تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب شتتعور المشتتارك بأنه 14يوضتتح الجدول رقم )
ة قادرًا على التفريق بستتتتتهولة بين أعراض اإلصتتتتتابة بفيروس كورونا الجديدة )حرارة مرتفعة وستتتتتعال جاف( وبقي

 التهابات األنفلونزا األخرى.

ال
  .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  
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 خرى (: القدرة على التفريق بين أعراض اإلصابة بفيروس كورونا الجديد وبقية التهابات األنفلونزا األ14جدول رقم )

 ريق بين أعراض اإلصابة بفيروس كورونا الجديد وبقيةالقدرة على التف
 التهابات األنفلونزا األخرى 

 النسبة )%( العدد

 12.1 99 ال

 46.3 379 إلى حد ما

 41.6 341 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

حول المعرفتتة والقتتدرة على التفريق بين أعراض اإلصتتتتتتتتتتتتتتتتابتتة بفيروس كورونتتا الجتتديتتد وبقيتتة التهتتابتتات 
من  %46.3% من المشاركين أفادوا بأنهم قادرين على التفريق بينهما، وأن 41.6األنفلونزا األخرى، تبين أن 

 لمشتتتتتتتتتتتتتتتاركين أفادوا بأنهم قادرين على التفريق بين أعراض اإلصتتتتتتتتتتتتتتتابة بفيروس كورونا الجديد وبقية التهاباتا
 األنفلونزا األخرى "إلى حد ما".

 

 
 رى (: القدرة على التفريق بين أعراض اإلصابة بفيروس كورونا الجديد وبقية التهابات األنفلونزا األخ12شكل رقم )

ال
الى حد ما  .  

  .  

نعم
  .  
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ينية أو نتشار الفيروس إلى تجنب حضور المناسبات االجتماعية أو الثقافية أو الدا: أدى تخوفي من 5.2
 السياسية أو غيرها.

نتشار ا( تصنيف المشاركين في االستطالع حسب مدى تخوف المشارك من 15يوضح الجدول رقم )
 و الثقافية أو الدينية أو السياسية أو غيرها.أتجنب حضور المناسبات االجتماعية الفيروس إلى 

 

 نتشار الفيروس أدى إلى تجنب ا(: التخوف من 15جدول رقم )

 قافية أو الدينية أو السياسية أو غيرهاحضور المناسبات االجتماعية أو الث

 التخوف من انتشار الفيروس أدى إلى تجنب 

 حضور المناسبات االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو السياسية أو غيرها
 النسبة )%( العدد

 4.2 34 ال

 14.8 121 إلى حد ما

 81.1 664 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

فيروس كورونا إلى تجنب العديد من الناس المشتتتتتتتتتتتتتتاركة في المناستتتتتتتتتتتتتتبات أدى التخوف من انتشتتتتتتتتتتتتتتار 
% من المشتتتتتتتتتتتتاركين، في حين 81.1االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو الستتتتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتتتية، حيث أتفق على ذلك 

% من المشتتتتتتتتتتاركين أفادوا بأنهم ال 4.2% من المشتتتتتتتتتتاركين التخوف لديهم كان  "إلى حد ما"، ونستتتتتتتتتتبة 14.8
 يتخوفون من ذلك.
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 (: التخوف من أنتشار الفيروس أدى إلى تجنب 13شكل رقم )

 حضور المناسبات االجتماعية أو الثقافية أو الدينية أو السياسية أو غيرها

 

 األزمة:: إمكانية تغيير بعض العادات والتقاليد االجتماعية في ظل هذه 6.2

( تصتتتنيف المشتتتاركين في االستتتتطالع حستتتب درجة موافقة كل مشتتتارك حول 16يوضتتتح الجدول رقم )
ت مدى إمكانية المجتمع الليبي من تغيير بعض عاداته وتقاليده في المناستتتتتتتتتتتتتتبات االجتماعية كالزواج والوفيا

 ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا وما نتج عنها.مثال و 

  
 (: إمكانية تغير بعض العادات والتقاليد االجتماعية في ظل هذه األزمة16جدول رقم )

 النسبة )%( العدد زمةلتقاليد االجتماعية في ظل هذه األ إمكانية تغير بعض العادات وا

 19.9 163 ال

 43.6 357 إلى حد ما

 36.5 299 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

ال
 .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  
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 زمة على بعض عادات وتقاليد المشتتتارك في المناستتتبات االجتماعية كالزواج والوفيات،وحول تأثير األ
% من المشتتتتتتتتتتتتتتاركين أنه في ظل هذه األزمة من الممكن التغيير في بعض عادات وتقاليد المجتمع 36.5أكد 

ن حينه من الممكن التغيير "إلى حد ما"، في أب % من المشتتتتتتتتتتتاركين أفادوا43.6الليبي كالزواج والوفيات، وأن 
نته ال يمكن التغير في بعض العتادات والتقتاليتد االجتمتاعيتة في ظتل هتذه أ% من المشتتتتتتتتتتتتتتتاركين أفتادوا بت19.9

 الظروف.

 

 

 
 (: إمكانية تغير بعض العادات والتقاليد االجتماعية في ظل هذه األزمة14شكل رقم )

 

كثير  نتشااار األوةئة، اعتقد أن وسااائل التواصاال االجتماعي الحديثة تغني عن المشاااركة فيافي ظل  :7.2
 من المناسبات االجتماعية المختلفة.

في أنه في ظل  ( تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب درجة أعتقادهم17يوضتتح الجدول رقم )
نتشتتتتتتتتتار األوبئة، فإن وستتتتتتتتتائل التواصتتتتتتتتتل االجتماعي الحديثة تغني عن المشتتتتتتتتتاركة في كثير من المناستتتتتتتتتبات ا

 االجتماعية المختلفة.
 

  

ال
  .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  



 

77 | P a g e  
 

 ية المختلفةن وسائل التواصل االجتماعي الحديثة تغني عن المشاركة في كثير من المناسبات االجتماعأ(: اعتقد 17جدول رقم )

 ن وسائل التواصل االجتماعي الحديثة أاعتقد 

 تغني عن المشاركة في كثير من المناسبات االجتماعية المختلفة
 النسبة )%( العدد

 13.6 111 ال

 40.3 330 إلى حد ما

 46.2 378 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

الحديثة تغني عن المشاركة في كثير من نتشار األوبئة، وسائل التواصل االجتماعي ا% من المشاركين أنه في ظل 46.2د يعتق
% من المشتتتتاركين يعتقدون 13.6% من المشتتتتاركين يعتقدون ذلك "إلى حد ما"، في حين نجد أن 40.3المناستتتتبات االجتماعية المختلفة، و

 بأنه ال يمكن لوسائل التواصل االجتماعي أن تغني عن المشاركة في كثير من المناسبات االجتماعية المختلفة.

 
 ة المختلفةن وسائل التواصل االجتماعي الحديثة تغني عن المشاركة في كثير من المناسبات االجتماعيأ(: اعتقد 15كل رقم )ش

 

 السيناريوهات المحتملة في األيام القادمة.: 8.2

عتقاد كل مشتتتتارك في ترجيح ا نيف المشتتتتاركين في االستتتتتطالع حستتتتب ( تصتتتت18يوضتتتتح الجدول رقم )
 ليبيا. وا من السيناريوهات المقترحة في األيام القادمة، عند تفكيره بجائحة فيروس كورونا هنا فييحدوث سينار 

 

ال
  .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  



 

78 | P a g e  
 

 (: السيناريوهات المحتملة في األيام القادمة 18جدول رقم )

 النسبة )%( العدد السيناريوهات المحتملة في األيام القادمة

 25.2 206 األسوأ لم يأتي بعد 

 50.7 415 ستبدأ األمور بالتحسن 

 24.2 198 سيبقى الوضع على ما هو عليه 

 100.0 819 اإلجمالي

 

حول الستتتتتتتتيناريوهات المحتملة، وردًا على ستتتتتتتتؤال: "أي من التالي تعتقد أنه من المرجح أن يحدث في 
% 25.2في حين % من المشتتتتاركين تفاؤلهم بالقول بأن األمور ستتتتتبدأ بالتحستتتتن، 50.7األيام القادمة؟" أبدوا 

 الوضع سيبقى على ما هو عليه.% من المشاركين يعتقدون بأن 24.2أفادوا بأن األسوأ لم يأتي بعد، بينما 

 
 (: السيناريوهات المحتملة في األيام القادمة 16شكل رقم )

 ن أصاب أنا أو أحد أفراد أسرتي بفيروس كورونا:أ: أخشى 9.2

( تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب خشتتية المشتتارك من أصتتابته أو 19يوضتتح الجدول رقم )
 أحد افراد أسرته بفيروس كورونا.

 

 

 

50.7%

25.2%24.2%

 سيبقى الوضع على ما هو.االسواء لم يأتي بعد.ستبدأ األمور بالتحسن
.عليه
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 (: أخشى أن أصاب أنا أو أحد أفراد أسرتي بفيروس كورونا19جدول رقم )

 النسبة )%( العدد صاب أنا أو أحد أفراد أسرتي بفيروس كوروناأخشى أن أ

 80.7 661 نعم

 19.3 158 ال

 100.0 819 اإلجمالي

 

٪ من المشتتتاركين بأنهم يخشتتتون أن يصتتتابوا 80.7(، أفاد 19من خالل البيانات الواردة بالجدول رقم )
خائفين هم أو أفراد أستتتتتتتترهم من اإلصتتتتتتتتابة % من المشتتتتتتتتاركين غير 19.3هم أو أفراد أستتتتتتتترهم بالفيروس، وان 

 بالفيروس.

 

 
 (: أخشى أن أصاب أنا أو أحد أفراد أسرتي بفيروس كورونا17شكل رقم )

 

 

نعم
  .  

ال
  .  
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 .نتشار الفيروساستعداد للتنازل عن بعض حقوقي إذا كان ذلك يساعد على الحد من اانا على : 10.2

للتنازل عن  كل مشتارك ستتعدادا( تصتنيف المشتاركين في االستتطالع حستب 20يوضتح الجدول رقم )
 ن انتشار الفيروس.إذا كان ذلك يساعد على الحد م هبعض حقوق

 الفيروس أنتشارللتنازل عن بعض حقوقي إذا كان ذلك يساعد على الحد من  ستعداداعلى  (: أنا20جدول رقم )

ن للتنازل عن بعض حقوقي إذا كان ذلك يساعد على الحد م ستعداداعلى  أنا
 الفيروس أنتشار

 النسبة )%( العدد

 8.1 66 ال
 25.9 212 حد ما إلى

 66.1 541 نعم
 100.0 819 اإلجمالي

 

ض للتنازل عن بع ستعداداعلى  وجائحة فيروس كورونا، "أناالحقوق اإلنسانية ب المتعلقسؤال الوحول 
ستتتتتتتعدادهم للقيام اعّبر غالبية المشتتتتتتاركين عن  ،"الفيروس نتشتتتتتتاراحقوقي إذا كان ذلك يستتتتتتاعد على الحد من 

ستتتتتعداد للقيام بذلك "إلى حد ما"، في المشتتتتاركين على ا% من 25.9يما كان %، ف66.1بذلك وكانت نستتتتبتهم 
 % من المشاركين بدرجة ضعيفة جدًا.8.1حين يرفض ذلك فقط 

 

 الفيروس أنتشارللتنازل عن بعض حقوقي إذا كان ذلك يساعد على الحد من  ستعداداعلى  (: أنا18شكل رقم )

ال
 .  

الى حد ما
  .  

نعم
  .  
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 : مدى تأييد قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا:11.2

القرارات  كلتأيد كل مشتتتارك ل( تصتتتنيف المشتتتاركين في االستتتتطالع حستتتب 21يوضتتتح الجدول رقم )
ن م تختتاذه قريبتتاايتم  أنمتتا يمكن  أوفيروس كورونتتا جتتائحتتة تختتذتهتتا الحكومتتة الليبيتتة لمواجهتتة ا التي األخيرة
 قرارات.

 فيروس كوروناجائحة قرارات الحكومة لمواجهة ل المشاركين (: مدى تأييد21جدول رقم )

 النسبة % القرار
 99.1 رجيلةقفل مقاهي األ

 97.7  قفل المطاعم
 96.6 منع زيارة المستشفيات والسجون 
 96.6 قفل المنافذ البحرية والبرية والجوية

 96.3 تقليص اعداد الموظفين بالمصالح الحكومية
 95.8 تعليق الدوام الرسمي للمدارس والجامعات

 94.0 جباري العزل المنزلي اإل
 93.9 قفل المقاهي )التي تقدم اإلفطار الصباحي والقهوة فقط(

 91.2 التجول لساعات محدودة منع
 87.8 وقف الصالة في المساجد

 

ع ، أكد المشاركين بأنهم مؤيدين لجميافيروس كورونجائحة وحول مدى تأييد قرارات الحكومة لمواجهة 
من قبتتل المشتتتتتتتتتتتتتتتتاركين في  أكثر قرار تم تتتأييتتده تبين أن االستتتتتتتتتتتتتتتطالع حيتتث االقرارات التي تم ذكرهتتا في هتتذ

ده فقد تم تأيقرار "وقف الصالة في المساجد" أما %، 99.1قفل مقاهي االرجيلة" بنسبة قرار "هو  االستطالع 
 %.87.8بنسبة من قبل المشاركين 
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 فيروس كوروناجائحة قرارات الحكومة لمواجهة ل المشاركين (: مدى تأييد19شكل رقم )

99.1%

97.7%

96.6%

96.6%

96.3%

95.8%

94.0%

93.9%

91.2%

87.8%

قفل مقاهي االرجيلة

.قفل المطاعم

منع زيارة المستشفيات والسجون

قفل المنافذ البحرية والبرية والجوية

تقليص اعداد الموظفين بالمصال  الحكومية

تعليق الدوام الرسمي للمدارس والجامعات

العزل المنزلي االجباري

قفل المقاهي

منع التجول لساعات محدودة

وقف الصالة في المساجد
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 حترازية في الوقت المناسب؟اجراءات إتخذت ا: برأيك، هل الحكومة 12.2

 رأي كل مشتتارك فيما إذا كانت( تصتتنيف المشتتاركين في االستتتطالع حستتب 22يوضتتح الجدول رقم )
 حترازية في الوقت المناسب؟اجراءات إتخذت قد االحكومة 

 حترازية في الوقت المناسب؟اجراءات إ(: هل الحكومة اتخذت 22جدول رقم )

 النسبة )%( العدد حترازية في الوقت المناسب؟اجراءات إهل الحكومة اتخذت 

 15.1 124 ال أعرف

 26.4 216 ال

 58.5 479 نعم

 100.0 819 اإلجمالي

 

% من المشتتتتتتتتتتتتتتتاركين 58.5 أتفقحول تقييم الوقت الذي اتخذت فيه الحكومة اإلجراءات االحترازية، 
من % 24.6نستتتتتبة، فيما كان  أعلىالحكومة اتخذت اإلجراءات االحترازية في الوقت المناستتتتتب وهي  أنعلى 

 "ال أعرف". كانت إجابتهم من المشاركين %15.1 كان الوقت غير مناسب، في حين أن المشاركين أفادوا

 

 حترازية في الوقت المناسب؟اجراءات إ(: هل الحكومة اتخذت 20شكل رقم )

 

15.1%

26.4%

58.5%

نعمالال أعرف
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 : تقييمك لإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.13.2

لإلجراءات التي  المشاركين سب تقييمفي االستطالع ح المشاركين( تصنيف 23يوضح الجدول رقم )
 .فيروس كوروناجائحة نتشار ااتخذتها الحكومة للحد من 

 نافيروس كورو  جائحة نتشارا(: تقييم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من 23جدول رقم )

 رنتشااتقييم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من 
 فيروس كورونا جائحة

 )%(النسبة  العدد

 20.1 165 جداً  ةضعيف
 22.2 182 ةضعيف
 30.3 248 ةمتوسط
 15.6 128 يةعال

 11.7 96 جداً  يةلاع
 100.0 819 اإلجمالي

 

ن أفنجد فيروس كورونا، جائحة  نتشتتتتاراأما بالنستتتتبة لتقييم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من 
" متوستتطة" المتخذة من قبل الحكومة بأنها لإلجراءاتتقييمهم كان  ،%30.3هي من المشتتاركين، و أعلى نستتبة 

 % من المشاركين أن هناك ضعف في أداء الحكومة.22.2يرى  بينما
 

 
 فيروس كورونا.جائحة نتشار ا(: تقييم اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من 21رقم ) شكل

  

20.1%

22.2%

30.3%

15.6%

11.7%

ضعيف جدا  

ضعيف

متوسط

عالي

عالي جدا  
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 2021(: الخطة التدريبية للمركز 8ملحق )

 عون بن عمران هنـــاء .م إعداد :

 بالمركز التدريب إدارة مدير

 

 المحتويات

 مقدمـة 

 التدريبيـــــة  الخطة اعداد آليات 

 القصو   االستفادة تحقيق ضمان آليات 

 مراعاته تم التي المحددات 

 التدريبيـــــة الخطــة في الجديد 

 الدورات لحضـور المنظمـــة القواعـــد 

  2021برنامج الدورات التدريبية لسنة 

 

 مقدمـــــة

ارات مه وتطوير تنمية مركز البحوث واالستشارات والتدريب في استراتيجية تحقيق الى التدريبية الخطة تهدف

 نية والقياديةالف القدرات رفع شأنها من ومتطورة متميزة تدريبية أنشطة تنفيذ خالل من العاملين والطالب بالجامعة

 على والمستقبلية يةالحال الوظيفية بالمهام القيام قادرة على وإدارية فنيه كوادر واعداد الخبرات نقل وكذلك واإلدارية

 .القيادات المتميزة من جديد جيل خلق مع االكمل الوجه

 تحليل و حديدت تم ذلك وبناء على العمل.  في والتميزوالشفافية  الجودة مبدأ  تحقيقالى  التدريب إدارة سعىتكما 

 وورش يةالبرامج التدريب من متنوعة مجموعة على اشتملت الخطةبحيث  الجامعة مستويالتدريبية على  االحتياجات

 لعملاو ورش  البرامج محاور شملت إذ، المطلوبةالتدريبية  االحتياجاتم معظ  التي ستغطي و المتميزة العمل

 االلكترونية ارةاالدوالقدرات الفنية، وتطبيق  المهاراتبناء قاعدة من و التأهيل متطلبات مع تتماشى حديثة موضوعات 

المركز هداف خطة هذا العام ا تحققوتأمل إدارة التدريب ان  .منها والى االستفادة تحقيقها الى المركزهدف يالتي 

، رديةالقدرات الفو االنجازى زيادة عل ينعكس والمستوى العام للطلبة، بمارفع كفاءة العمل اإلداري والفني  في والجامعة

التدريبية لهذا  ةالخط إعداد في ومساهمتهم تعاونهم العاملين بجامعة طرابلس على لكل والتقدير االدارة بالشكروتتقدم 

 للجامعة ومركز البحوث واالستشارات والتدريب. المنشودةاألهداف  تحققأن  آملين  ،العام

   التوفيق ،،، ولى هللاو
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 :الرؤية

 مهارة في معرفة و تأهيل المتدربين في العالي التعليم مؤسسات مستوى على الريادة السعي بجدية للوصول إلى قمة
ً  التدريب المختلفة مجاالت  . نظرياته ألحدث وفقا

 
 :الرسالة

الة والمالئمة بهذا والطالب بالجامعة وذلك بتنفيذ الدورات التدريبية الفع العاملين مهارات تطوير في الفاعلة المساهمة
 .مستويات الحداثة والتطوير بأعلى المجتمع لمؤسسات التدريبية وتقديم الخدمات الصدد،

 

 آليات إعداد الخطة التدريبية

  قدراتللرفع من كفاءة وعمل استبانة على للتعرف على االحتياجات التدريبية من دورات تدريبية وورش عمل 
لبة مرحلة جامعية ط -عيدين م -لبة دراسات عليا ط -أعضاء هيئة تدريس ) جامعة بمختلف مستوياتهمبال العاملين

 موظفين( -
 العام الماضي خالل تدريبية دورة كل نهاية في المتدربين السادة بواسطة ملئها يتم التي التقييم استمارات تحليل 

 .دورة لكل المناسبة والمدة والمحتويات المطلوبة الدورات واستنباط
 لجامعة.المركز سواء مع االدارات بداخل الجامعة او من الجهات من خارج قيد وتحديد ما نوقش في اجتماعات ا 

 القصو  االستفادة تحقيق ضمان آليات

 دورة لكل المناسبة الحضور واشتراطات المستهدفة الفئة اختيار في الدقة. 
 داخل الجامعة من والكفاءة المهنية من عالية درجة وعلى متميزين محاضرين مع التعاون. 
 والفئة المستهدفة واهدافها الدورة نوع مع تتناسب والتي المتاحة التدريب اساليب كافة استخدام. 
 لمحاضراتبمواعيد ا والمتدربين المدربين الساده التزام حيث من التدريبية العملية لسير المستمرة المتابعة. 
 تجاوب – توى الدورةمح تغطية – الدورة أهداف االتية : تحقيق العناصر لتقييم التنفيذ أثناء المستمرة المتابعة 

 .للمتدرب المقدمة اللوجستية الخدمة – المحاضر من واستفادتهم المتدربين

 التدريبية: أهداف الخطة

 لجامعةاجميع منتسبي  كفاءة رفع و األداء الوظيفي لقياس وضع معايير  على يساعد متكامل تدريبي نظام بناء. 
  التعاون ةزياد على بما يساعد والمراجعين ، الرؤساء والمرؤوسين  مع التعامل في اكتساب المهارات السلوكية 

 .االدارات بالجامعة مختلف في  ويسر  بسهولة  المطلوبة  الخدمات وتأدية اداء العمل، في المثمر
  والقانونية اديةواالقتص المالية  المجاالت  في  والتخصصية  واإلدارية الفنية والقدرات المهارات وتنمية اكتساب 

املين والطالب الع أداء مستوى رفع إلى يؤدي  بـما االنجليزية، واللغة المعلومات ونظم واإلدارية والحاسب االلي
 .بالجامعة

 للجامعة المناسبة  اإلداريـة الكفـاءة ومؤشرات  البشرية  التنمية برامج أحدث تطبيق . 
 لرفع  متجددة يةتدريب وأساليب  آليات استخدام  مع باستمرار  التدريبية العملية لتطوير الحديثة  التقنيات إدخال

 . التدريبي األداء كفاءة

 

 تم مراعاتها يالمحددات الت

  ايام بحيث ال يؤثر حضور المتدرب على سير العمل 5مدة الدورة ال تزيد عن. 
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  لتأثير بالسلب على انهما فترة مناسبة بما يحقق عدم ايام تم تقسيمها الى مستويين بي 5في حالة زيادة مدة الدورة عن

ة من العمل وبما يعطى فرصة للمتدرب من تطبيق ما تدرب عليه في مجال عمله ووضع رؤيته لكيفية االستفاد

 .المستوى الثاني للدورة مما يعظم استفادة الجامعة بواسطة المتدربين المجتازين  لهذه البرامج

 التدريبية الخطة في الجديد

 واالستمرارية التطور لضمان مستحدثة دورات ادراج. 
 العاملين اداء مستوى رفع في ألهميتها  االنجليزية  اللغة دورات ادراج. 
 الجامعة استراتيجية تحقيق تخدم ان يمكن نتائج على الحصول بهدف عمل ورش ادراج. 
 عليها واالقبال ألهميتها نظرا الماضي العام خطة من الدورات بعض تكرار. 
 االستفادة لتعظيم اخرى لدورات متقدمة مستويات واضافة الدورات بعض مدد زيادة. 
 طلبة( –وظفين م -)أعضاء هيئة تدريس بالجامعة  العاملين فئات جميع تغطية. 
 الدورة. طبقا لنوع مقسمة الخطة عرض 
 مفصل بشكل الترشح واشتراطات المستهدفة والفئات الدورات نوع تصنيف. 

 

 الدورات لحضـور المنظمـــة القواعـــد

 مه بخطابتقد عليه يتعين لالعتذار االضطرار حالة وفى لها ترشيحه تم التي الدورة بحضور المرشح التزام يجب 
حضور  في مشاركته حظر سيتم واال االقــــــــــــل، على بأسبوع الدورة بدايــــة قبل جهته من معتمد رسمي

 .العام لهذا التدريبيــــــــــة الدورات
 يتم ذلك اءاستثن أي طلب حالة وفى المرفقة بالخطة الموضحة المستهدفة والفئة الحضور باشتراطات االلتزام يجب 

 .االستثناء هذا طلب سبب به موضح الجهة من معتمد رسمي بخطاب
 الدورة له تلغى للدورة الحضور ساعات أو أيام إجمالي من% 20 من أكثر المتدرب تغيب إذا. 

 لإلدارة  موجه رسمي خطاب وكذلك للدورة حضوره على تدل المركز من معتمدة شهادة المتدرب تسليم يتم 
هة جوجدت في حال تم ترشيح المتدرب من قبل  إن الغياب أيام به موضح المتدرب المرشحة إلخطارها بحضور

 .عمله
 سنوات ثالث عن ال تقل مدة التدريبية الدورة لنفس المتدرب حضور علي مضي قد يكون ان 
  الدورات التدريبية خاللالتفرغ الكامل. 
 

 .حينه في عنها االعالن سيتم حيث التدريبية إدراج مواعيد الدورات بالخطة يتم لم :مالحظة
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 2021برنامج الدورات التدريبية لسنة 

 أوال : دورات في مجال البحث العلمي

 سم الدورةا الرقم

ت
عا
سا
ال
 ب
رة
دو
 ال
دة
م

 

 
شي
تر
 ال
ط
رو
ش

 

 الفئة المستهدفة

ت
ظا
ح
ال
م

 

س
ري
تد
ة 
يئ
 ه
ضو
ع

 

يد
مع

 

يا
عل
ت 
سا
را
 د
ب
طال

 

ف
ظ
مو

 

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي SPSS 15 االحصائي التحليل 1

   √ √ √  8 الباحثين مهارات تنمية 2

3 END NOTE 8 اجادة استعمال الحاسب االلي √ √ √   

 بناء وكيفية الباحثين منصات 4

 للباحث الكتروني معرف
   √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 4

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 20 الجغرافية المعلومات نظم 5

 وكيفية العلمية المجالت تصنيف 6

 للنشر منها المناسب اختيار
8  √ √ √   

   √ √ √  15 العلمية الكتابة 7

   √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 8 االلكتروني التعليم مهارات 8

   √ √ √  8 الفعال العرض مهارات 9

   √ √ √  9 والقياس التقويم مبادئ 10

   √ √ √  12 التدريس هيئة أعضاء كفاءة رفع 11

   √ √ √  4 العلمي البحث اخالقيات 12

اعداد مدققين في مجال اعتماد  13

 جودة التعليموضمان 

25  √     

   √ √ √  30 التغذية العالجية 14

   √ √ √  4 مهارات كتابة االوراق العلمية 15

   √ √ √  4 مهارات كتابة مقترح بحثي 16

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 15 استخدام برنامج الماتالب   17

   √ √ √  15 طرق التدريس الفعال 18

   √ √ √  16 فاعلية االستاذ الجامعيادارة  19

20 MENDELEY 9 اجادة استعمال الحاسب االلي √ √ √   

   √ √ √ االلي الحاسب استعمال اجادة 23 األبحاث نتائج كتابة 21
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 ثانيا: دورات الحاسب االلي

 سم الدورةا الرقم

دة
م
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دو
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ت
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ش
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  √ √ √ √  30 االلي الحاسب اساسيات 1

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 15 مهارات الطباعة باللمس 2

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 18 متقدم اكسيل 3

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 15 الورد استخدام مهارات 4

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 15 االكسيل اساسيات 5

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 6 اعداد العروض التقديمية 6

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي 10 مهارات استخدام البريد االلكتروني 7

  √ √ √ √ استعمال الحاسب االلياجادة  Mircrosoft Teams  8 تطبيق استخداممهارات  8

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي Mircrosoft OneNote  4 تطبيق استخداممهارات  9

  √ √ √ √ اجادة استعمال الحاسب االلي Mircrosoft OneDrive  4 تطبيق استخداممهارات  10

  √ √ √ √ االلياجادة استعمال الحاسب  3 مهارات استخدام التخزين السحابي 11

 

 ثالثا: دورات التنمية البشرية والشؤون االدارية والمالية

 سم الدورةا الرقم

دة
م

 
رة
دو
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شي
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 المستهدفة الفئة
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عل

ف 
ظ
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  √     16 االستراتيجي التخطيط 1

  √ √ √ √  8 الحضاري التعامل فنون 2

  √     6 إدارة الوقت 3

  √    االلي الحاسب استعمال اجادة  15 االرشفة االلكترونية وحفظ الملفات   4

  √     15 مهارات السكرتارية  5

  √     9 الشاملة الجودة 6

 الشؤون √     9 االجتماعات إدارة 7

 االدارية

 والسكرتارية

 السكرتارية √     9 والتقارير المراسالت إعداد 8

 االدارة المالية √      اعداد المحاسبين 10
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 : دورات علم النفسرابعا

 سم الدورةا الرقم

دة
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طلبة    √ √   15 فنيات ومهارات تعديل السلوك 1

وطالبات علم 

 النفس 

 النمائية لالضطرابات التكاملي التشخيص 2

 الشخصي المحل وفق العقلي القصور و

طلبة   √ √   16

وطالبات علم 

 النفس

 

 القانونفى مجال : دورات خامسا

 سم الدورةا الرقم

دة
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رة
دو
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 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15 بالمؤسسات القانونية المخاطر ادارة 1

 الشئون في المتكاملة المهارات تنمية 2

 القانونية
 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15

 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15 االدارية العقود في  القانونية المهارات 3

 صياغة تحكم التي القانونية االعتبارات 4

 وتنفيذها العقود
 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15

 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15 القانونية االدارات أعضاء مهارات تنمية 5

 الدورة خاصة بموظفي المكتب القانوني √     15 االداري التحقيق ومهارات أصول 6

 

 : دورات خاصة بالمهندسينسادسا

 سم الدورةا الرقم

دة
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1 
 للمنشأت االستاتيكي االنشائي والتصميم تحليل

 الهندسية
 قسم الهندسة المدنية  √ √   30

 طلبة مشاريع التخرج  √ √   HYSYS 15مبادئ المحكاة باستخدام برنامج  2

3 Matlab  20   √ √   
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 تقرير خاص بإستبانة تقييم آداء عمل مركز البحوث واالستشارات والتدريب(: 9ملحق )

أحمد عبدالنبي الشرقاوي .إعداد: د  

 مدير ادارة البحوث واالستشارات
30/01/2021  

 

لمركز تم توزيع اولدراسة تقييم المنتسبين للجامعة لعمل  تقييم آداء عمل المركزفى إطار العمل على تقييم آداء 

 استبانة الكترونية للمنتسبين للجامعة. عرضت األستبيانة من مجموعة نقاط واألسئلة وهى:

 أفضل البرامج التى يقوم المركز بتنفيذها 

 المركز عمل جلبرام العام التقييم 

 بوك الفيس موقع على المركز صفحة تقييم 

 اإللكتروني للمركز الموقع تقييم 

 البحثية المجموعات برنامج خدمة جودة تقييم 

 التدريبية البرامج خدمة جودة تقييم 

 التخرج مشاريع حصر خدمة جودة تقييم 

 المركز بيانات قاعدة خدمة جودة تقييم 

 

 االجابة على االستبانة يمكن مالحظة التالي:بتحليل نتائج المشاركة فى 
 

  إلجابة على األستبانة.مشارك با 61قام حوالي 

 أكبر عدد من المشاركين كان من أعضاء هيئة التدريس وذلك بحسب الشكل التالي 

 

 
 توزيع عدد المشاركين فى اإلجابة على األستبانة بحسب الصفة

  لبرامج كما يلي:ألهم ابخصوص أفضل البرامج التى يقوم المركز بتنفيذها كان ترتيب المشاركين 

 البرامج التدريبية  -

 منظومة المنشورات البحثية -
 برنامج المجموعات البحثية -
 منظومة قاعدة بيانات مشاريع التخرج -
 المختبرات المرجعية -
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 ترتيب أهمية البرامج التى يقوم المركز بتقديمها

  (5بخصوص تقييم المشاركين للمركز يبين الجدول التالي متوسط درجة التقييم )الدرجة القصوى 

 

  المشاركينأهم مالحظات: 
o وادائه عطائه مستوي يتحسن لكي وتطويرالموظف بتدريب االهتمام زيادة. 
o في واالبداع تميز على الطالب تحفيز لزيادة التنفيذ محل وضعها و التخرج مشاريع من الفعليه االستفادة 

 .المشاريع

o اكثر لالنخراط  لتشجيعهم الفهم سهل باسلوب الطلبة لكافة المركز ومهام اهداف تشرحتسجيالت  جراءإ. 
o منهم واالستفادة هم تطوير لغرض الدورات في الموظفين شريحة على التركيز  

o التعليمية العملية في السحابية المنصات على التركيز  
o والمعيدين التدريس هيئة اعضاء السادة اقحام  

o المركز عمل حجم تخفيف في  ليساهموا بالكليات المنسقين السادة تطوير 

o و للمدرسين التدريبية الدورات على التركيز و العلمية البحوث دعم profisional development 

o البحثية لمجموعات أكثر دعم تقديم 
o التأهلية التدريبة الدورة زيادة 

o لطلبةل عمل وورش دورات عمل. 
o عليا دراسات وطلبة أساتذة من للباحثين خدمة الجامعة داخل المركزية المختبرات برنامج تفعيل على العمل 

o تطبيق  إصدارلت أحدث من نسخة توفيرEndnote 

o عليها والتركيز التدريبية بالدورات أكثر األهتمام 
o البحثية واالوراق البحوث كتابة علي تدريبتوفيق ال 
o واقليمية محلية مستويات علي استشارات لتقديم المركز عمل تكبح التي التشريعات بعض تعديل الي السعي. 

 متوسط التقييم من خمسة نقاط عدد المشاركين تقييم السؤال

المركز عمل لبرامج العام التقييم  61 3.77 

بوك الفيس موقع التواصل االجتماعي على المركز صفحة تقييم  59 3.91 

للمركز اإللكتروني الموقع تقييم  59 3.76 

البحثية المجموعات برنامج خدمة جودة تقييم  56 2.96 

التدريبية البرامج خدمة جودة تقييم  61 3.31 

التخرج مشاريع حصر خدمة جودة تقييم  57 3.32 

المركز بيانات قاعدة خدمة جودة تقييم  60 3.55 
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o  الجامعة بيانات قاعدة مع التعامل كيفية عن مرئية تسجيالتتنفيذ 
o التصفح في يسرا كثرليكون أ المركز موقع تحيث  . 

o  واالجتماعية االنسانية العلومالتركيز على. 
o وحصر جمع فى المبذول الجهد ظهارإل المواقع و المنظومات انشاء فى العالقة ذات الكليات مع التنسيق 

 .اكبر بشكل منها االستفادة يمكن بالتالي و المركز لدى متوفرة اصبحت التي المختلفة البيانات

o االستفسارات على الرد و االستجابة سرعةاالهتمام ب  

o نيةااللكرو واالرشفة الحاسب اجهزة لصيانة تدريبية دروة عمل الرجاء 

o كافية بفترة تدريبيةال لبرامجاالعالن عن ا 

o كافة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية الدورات تكثيف على العمل. 

o للجامعة اإلحصائية البيانات قاعدة على العمل 

o Please use English  in your posts, forms, and survey's in order to improve our 

audience base and attract attraction. 

o تفعيل المنصة التعليمية  في االستمرارCoursera 

o البحثية والمجموعات المرجعية بالمخترات االهتمام 

o العلمي للبحث عامة سياسة وضع. 

o العلمي البحث انشطة على اكثر التركيز 
o امكن ان والتمويل الدعم مصادر توفير 
o الجامعة بكليات المتاحة واالمكانيات المعامل لتفعيل اليات وضع 

o لعملا لتيسير التقنية وسائلالو البرامج احدث استخدام على بالتدريب المهني األداء مستوى من الرفع 

o بمهنية العمل. 

o  االحصائي المجال فيات دورتنفيذ SPSS  

  



 

94 | P a g e  
 

 المجموعات البحثية التى تم تسجيلها(: 10ملحق ) 

20/1/2021 
      

 عنوان المجموعة البحثية ت
مجال المجموعة 

 البحثية

عدد 

أعضاء 

 المجموعة

 أسم رئيس المجموعة
اسماء باقى أعضاء المجموعة البحثية 

 واالستشارية

1 
) البحث عن المعنى + الرقي  علم االجتماع

 االجتماعي (

المجاالت االنسانية 

 والتربوية
 نجاة صوان ، يوسف صالح ، ابراهيم الناني ابتسام محمد الهمالي  4

2 
Computer Assisted Language 

Learning (CALL)  
المجاالت االنسانية 

 والتربوية
 انتصار علي الشريف 4

 . نادية نصير، أسامة فاطمة دريد، هناء معيتيق، 

 القديري

 المبادرة الليبية للبيئة والتنمية  3
المجاالت االنسانية 

 والتربوية
 نيروز علي ،سحر عبد السالم ،رضوان الالفي سالم فرج رحيل 4

 القانون الدولي اإلنساني 4
المجاالت االنسانية 

 والتربوية
 علي شعبان عبد الجبار 15

أحنيش، عثمان علي انتصار القذافي ، سوسن علي 

حمس، سارة ابولقمة.  مصطفي أحمد بوني، فرح 

عبد الفتاح زكريا )طالبة(، نور الهدى القناط 

( ، جنة فرج )طالب(، الهام فتحي إبراهيم )طالبة

 ( ، ريان عكرةجبيل )طالبة(، االء الصادق )طالبة

 البة (((ط)طالبة(، رتاج الخريف 

5 
Drug Dispensing safety and 

Practice  
 عبدالسالم عاشور, نجالء  اليونسي احمد البدري عطية  3 المجاالت الصحية

6 Antibiotic Research Group  حمد عبيريدا -سي نجالء اليون -عبدالسالم عاشور  احمد البدري عطية 4 المجاالت الصحية 

7 pharmacy research group  2 الصحيةالمجاالت 
ايمان علي المبروك 

 ذياب
 ريما فرج المزوغي

 إبراهيم محمد الدغيس 7 المجاالت الصحية مجموعة تقصي األمراض 8
عبدالناصر صالح ديهوم، عبدالوهاب محمد كمون، 

خالد سالم التائب، عمر رمضان األحمر، إيمليانا 

 بروكي، جيوفاني سافيني، إيزابيال موني

9 
Gastrointestinal and liver 

diseases 
 4 المجاالت الصحية

عائشة محمد علي 

 الدوجالي
جمال   -لمقدمياسناء خليفة  -مالك محمد الجعفري 

 عاد علي طريشس -المزوغي 

10 

” Screening of some natural 
products to explore their 

effectiveness in the treatment 
of gastrointestinal diseases: 
gastric ulcers and ulcerative 

colitis in rats” 

 عائشة محمد الدوجالي 5 المجاالت الصحية
د.مالك   -النجار  د.دالل قاسم -د.نهلة االبيض 

 يدالنية مودة محمد جلولص  -محمد الجعفري 

11 Poultry Health and Disease 3 المجاالت الصحية 
عبدالوهاب محمد 

 كمون
 روة ابوشعالة م -عبداللطيف عبدالعزيز العاشق 

12 
Real-time computer generated 

3D Integral Images content 
 0 محمود الجديد 1 المجاالت الهندسية
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13 
Millimeter-wave 

Communications for 5G 
Networks 

 عبدالرزاق التركيفراس فرج الفيتوري، أماني  تيسير يوسف الغنيمي 3 المجاالت الهندسية

14 

Transmission Capacity Analysis of 
Relay-Assisted Device-to-Device 

Overlay/Underlay 
Communication 

 احمد التهامي الحمروني  ،احمد عاطف الغدامسي  خالد تيسير الغدامسي  3 المجاالت الهندسية

15 
Applications Security Research 

Group (AppSec) 
 ا. ناهد فرح   ,       د. خالد بن حامد    عبدالباسط القريدي 3 المجاالت الهندسية

16 Robotica and Automation عزالدين اللبودي د  -د. حسن النجار,  عزالدين محمد كنشيل 3 المجاالت الهندسية 

17 
Control Systems and 

Automation 
 احمد جابرد.  محمد الدردار 2 المجاالت الهندسية

18 

Blended courses for English 
language teaching at University 

of Tripoli: Course design and 
implementation 

 4 مجال آخر
نادية عبد الرحمن 

 نصير 
Ahmed Maher Awad; Ala Ali Enbaya; 

Tasneem Ali Enbaya 

 علوم وتقنيات الغذاء 19
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
 إبراهيم غريبي  إمحمد 4

الطاهر عمر الفيتوري، أحمد سالم سمير، عبد 

 الناصر محمد التركي، عبدالرزاق علي حكم 

 مجموعة التعليم االلكتروني 20
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
 حنان الطاهر الداقيز 5

احمد الكيالني , احمد العرضاوي , محمد الطاهر, 

 ا.ينور 

 للبحوث واالستشاراتالمجموعة الكيميائية  21
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
4 

ماهر محمد عبد 

 العزيز محمد
 -ميالد  الصادق جمعه -خالد الصديق الكريكشى 

 عزيزة سعيد عاشور

 سالمه الغذاء  22
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
5 

ربيعه عبد القادر 

 األحمر 
 تحيه العاقل ف-سته  أمنه على ابو-وداد ابو منجل

23 
 Complexنمذجة األنظمة المركبة 

Systems Modelling 

مجاالت العلوم 

 التطبيقية
4 

رضوان علي بلقاسم 

 حسين
هالة منصور الشاعري، مروى نوري صولة، حسن 

 علي إبراهيم

24 
الموارد المعدنية ونظم المعلومات  

 الجغرافية

مجاالت العلوم 

 التطبيقية
5 

سليمان ابوغرارة 

 الرقيبي
اطوي   يحيى احمد الفس حسن الحسين ابوعربية     

 منيرة اشتيوي وادي علي امحمد بن سعيد   

25 Data Science Group 
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
6 

عبدالحميد الفالح 

 الواعر
رضوان حسين ، هالة الشاعري، مروى صولة ، 

 حسن أبراهيم، فاطمة بن االشهر

26 Environmental Nanotechnology    
مجاالت العلوم 

 التطبيقية
5 

عبدالناصر محمد 

 التركي 

ماصي , محمود الرايص , لبيب عوين , علي الح

محاسن الخباط , ابراهيم غريبي , ناجي قريش , 

 رنا الحاتمي 

27 
Digital Signal Processing and 

Data Analysis 

مجاالت العلوم 

 التطبيقية
 عمر حوته ماريج ناصر ابوقرين، بلس احمد قنونعلى  3
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 (2020ستشارات والتدريب بكلية الزراعة )التقرير السنوي لقسم البحوث واال(: 11ملحق )

 خالد العيساويد. إعداد: 

 رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الزراعة

 

  البحوث:أوال: 

والتدريب حاليا باعتباره الجهة المخولة من قبل كلية الزراعة على شارات يشرف قسم البحوث واالست - 1

ن العلمي مجريات العمل البحثي المشترك بين كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية عمال باتفاقية التعاو

 الموقعة بين الطرفين ويتم إعداد الحقول التي ستجرى فيها التجارب البحثية المشتركة.

تفاقية التعاون العلمي بين جامعة طرابلس والهيئة اث واالستشارات والتدريب على إعداد أشرف قسم البحو - 2

وسم الزراعي وسيبدأ تنفيذها بداية من الم 2020العامة للموارد المائية والتي تم توقيعها خالل شهر يوليو 

إرشادي وتعليمي  والمتمثلة في إنشاء مزرعة نموذجية ألنظمة الري المختلفة كدليل 2021-2020الحالي 

 للباحثين وطالب المؤسسة العلمية حيث تلتزم فيه الهيئة العامة للموارد المائية بما يلي:

اميم االبتدائية والنهائية ألنظمة الري والتي يتم اختبارها لغرض إجراء التجارب المطلوبة إعداد التص  -أ 

 وتوريد معداتها وتركيبها.

 بقطعة األرض المحددة بالمادة الثالثة لتنفيذ المشروع.جي حفر وتجهيز البئر اإلنتا  -ب 

 رصاد جوية متكاملة.ار جهاز ليزيمتر وزني واحد ومحطة توفي -ج 

ثين من أعضاء هيئة التدريس والطالب  بجامعة طرابلس من تطبيق تجاربهم البحثية ضمن تمكين الباح -د 

التعاون رقم  بعد االنتهاء من تنفيذ أعمال اتفاقيةهذا المشروع وبما ال يتعارض مع نشاطاته األساسية وذلك 

ألراضي القاحلة ( الموقعة بين الهيئة العامة للموارد المائية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة وا57)

 )أكساد(.

 .تزويد جامعة طرابلس دوريا بنسخة من التقارير الفنية الصادرة عن المشروع والنتائج المتحصل عليها –هـ 

على النحو  2018 – 2015قام القسم بحصر عناوين رسائل الماجستير المنشورة خالل الفترة من  – 3

 التالي:
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 عنوان الدراسة القسم العلمي ت

1 

 التربة والمياه

 تأثير العمليات الزراعية على خواص التربة الكيميائية والطبيعية

 لمشروع المزارع الكبيرة بسهل القرضابية بمنطقة سرت

2 
السماد تتبع معدل معدنة النيتروجين والكتلة الحية في خليط من التربة و

 العضوي )مخلفات الدواجن(

3 
دراسة بعض الخصائص الهيدرولوجية لبعض الطبقات الحاملة للمياه 

 AQTESOLVباستخدام النموذج الرياضي 

4 
تحديد الجريان السطحي المتوقع من حوض التجميع بوادي كعام 

 األمريكية لحفظ التربة SCSباستخدام طريقة 

5 
تقييم وتخريط ملوحة التربة للمحاصيل المروية باستخدام طرق 

 رتس -اإلحصاء المكاني والدراسات الحقلية بمنطقة سواوة 

6 
ام هل الجفارة باستخدتقدير بعض الخواص الطبيعية للتربة في منطقة س

 تقنيات الشبكات العصبية االصطناعية

7 
ختيار بعض نماذج تقييم األراضي لزراعة محصول الشعير في منطقة ا

 سهل الجفارة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

8 
لتقدير  Piche Evaporimeterتقييم مدى دقة جهاز قياس التبخر 

 في منطقة طرابلس (ET0)البخر نتح المرجعي 

9 
دراسة التغيرات في بعض خصائص التربة ونوعية مياه الري لبعض 

 المزارع المروية في منطقة زويلة بعد سنوات من الزراعة المكثفة

 دراسة أسباب انخفاض درجة التفاعل في بعض ترب وادي الشاطئ 10

11 
غير تتبع التاستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في 

 (2015إلى  1987في الغطاء األرضي لمنطقة الخمس للسنوات من )

12 
ط تأسيس قاعدة بيانات مكانية لبعض الخواص الكيميائية وإنشاء خرائ

 تفسيرية لترب منطقة سهل الجفارة

 االقتصاد الزراعي 13
ى دراسة بعض العوامل البيئية واالجتماعية واالقتصادية المؤثرة عل

 ة( زراعة الزيتون في المغرب العربي )دولة ليبيا كحالة دراسيتنمية 
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14 
مائية دراسة بدائل تقنيات تحلية المياه ونسبة مساهمتها في الموارد ال

 بليبيا

15 
يا دراسة اقتصادية لبعض العوامل المؤثرة في اإلنتاج السمكي في ليب

 وزيادة مساهمته في األمن الغذائي

 اإلدارة المتكاملة للموارد المائية في ليبيا  16

17 
لبات دراسة اقتصادية تحليلية ألسعار السماك بليبيا، دراسة حالة التق

 السعرية )بسوق باب البحر بمدينة طرابلس(

18 
-1990محددات الطلب على اللحوم الحمراء في ليبيا خالل الفترة )

 ( دراسة ميدانية على بلدية سرت2010

19 
مائية دراسة بدائل تقنيات تحلية المياه ونسبة مساهمتها في الموارد ال

 بليبيا

 دراسة اقتصادية لتطور نمط استهالك الغذاء في ليبيا 20

21 
لطلب تقدير دالة الطلب على واردات الحبوب في ليبيا باستخدام نموذج ا

 شبه األمثل

22 
. منطقة ي االقتصاد الليبيدراسة سياسة الدعم للسلع التموينية وآثارها ف

 المرقب طحالة دراسة"

 ائيدراسة اقتصادية لتقدير واردات القمح بليبيا ومستقبل األمن الغذ 23

24 

 اإلنتاج الحيواني

عد تأثير استخدام المضيف الحيوي على أداء حمالن البربري المحلية ب

 الفطام

25 
ري أداء حمالن البربتأثير تعليف سعف النخيل المعامل باليوريا على 

 الليبي

26 
روف تقدير المعايير الوراثية ألوزان ميالد أبقار الفريزيان تحت الظ

 المحلية

 والس على أداء حمالن البربري المحليةم –تأثير قوالب اليوريا  27
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28 

موالس على  –دراسة تأثير معاملة األلبان باليوريا وقوالب اليوريا 

ري أن البربضالبلوغ والخصائص التناسلية لفطائم المعدالت النمو وسن 

 الليبية

 وهاتأثير إضافة أمالح الترونا لعالئق الحمالن على أدائها ومعدل نم 29

30 
فريزيان تأثير إضافة أمالح الترونا على إنتاج اللبن ومكوناته ألبقار ال

 عةضيفي مراحل مختلفة من الوالدات وعلى الزيادة الوزنية للعجول الر

31 
تأثير إضافة فرشة دجاج اللحم على معدالت الداء في عالئق حمالن 

 البربري المحلية

32 

فات ستجابة المناعية وبعض الصر إضافة حبة البركة للعلف على االتأثي

اد اإلنتاجية لدجاج اللحم التجاري تحت الظروف العادية وظروف اإلجه

 الحراري

33 

 الزعتر إلى العلف على األداء اإلنتاجيتأثير إضافة مسحوق أوراق 

وصفات المناعة في دجاج اللحم تحت الظروف الطبيعية واإلجهاد 

 الحراري

34 

تأثير إضافة مسحوق درنات الزنجبيل إلى العلف على صفات األداء 

 والذبيحة والمناعة في دجاج اللحم تحت الظروف الطبيعية واإلجهاد

 الحراري

35 
لى العليقة معاملة األتبان باليوريا وإضافة القوالب العلفية إدراسة تأثير 

 على معدالت النمو وسن البلوغ في ذكور فطائم األغنام

 تأثير تقديم القوالب العلفية على أداء الماعز المحلي 36

37 
كليل الجبل في علف دجاج اللحم على إتأثير إضافة مسحوق أوراق 

 الدم نحت الظروف الطبيعيةاألداء اإلنتاجي وبعض قياسات 

38 

 االقتصاد المنزلي

 تقييم الحالة التغذوية ألطفال حساسية الجلوتين في مدينة طرابلس

39 
 مكانية تطبيق نظام الهاسب في بعض محالإواقع السالمة الغذائية و

 الخدمات الغذائية طرابلس/ليبيا



 

100 | P a g e  
 

40 
البيوكيميائية دراسة تأثير صيام شهر رمضان على بعض القياسات 

 والجسمانية في األشخاص األصحاء

 عالقة السمنة بنقص فيتامين د عند األطفال في مدينة طرابلس 41

42 
اص تأثير تناول مسحوق بذور الحلبة على القياسات الكيموحيوية لألشخ

 المصابين بالسكري )النوع الثاني(

43 
االختطار لمرضى سرطان عالقة النظام الغذائي وتأثيره على عوامل 

 يبيال -الثدي لدى عينة من النساء في مدينة طرابلس 

44 
 ثير طرق الطهي التقليدية والطهي بالميكروويف على بعض الوجباتأت

 الشعبية الليبية

45 
ثير مستويات مختلفة من زيت الزيتون البكر على دهون الدم أت

 ومضادات األكسدة في الفئران

46 

 البستنة

ثير المعاملة بتركيزات من حمض الجبرلين وإندول حمض البيوترك أت

 على نمو وتطور شتالت خمسة أصناف من الفستق الحلبي

47 
اجية تأثير جرعات إضافية من سماد اليوريا على النسبة الجنسية واإلنت

 لنبات الكوسة

48 
لى عتأثير المستخلصات المائية ألوراق الكازوارينا والكافور واألثل 

 عادة التجذير لنوعين من المسطحات الخضراءإنمو و

49 
 تقييم استخدام خليط الفيتورة كوسط لنمو أشجار الكافور

Eucalyptus camaldulensis   واألكاشياAcacia saligna 

50 
اف دراسة تأثير المعاملة الحرارية والهرمونية على مدة حفظ عقل أصن

 .Dianthus caryophyllus Lمختلفة من القرنفل المجوز 

51 

ي اإلكثار الدقيق لصنفين من الفلفل الحريف )الحار( زياد والمصرات

 Chileو  H951وصنفين من الفلفل غير الحريف )الناقوسي( 

Ancho 

 الهندسة الزراعية 52
كبس المخلفات الصلبة لمعاصر الزيتون بالمنطقة الغربية لليبيا، 

 والمتانة الخواص واعتبارات المناولة



 

101 | P a g e  
 

53 
والسماد  تأثير زاوية الريشة آللة النثر على انتظامية نثر القمح والشعير

 المحبب

54 

 علوم وتقنية األغذية

  ختطار لمرضى زراعة الكلى ام الغذائي وتأثيره على عوامل االالنظ

55 
واص خستخدام األغذية اللدائنية المنتجة محليا لتغليف الخبز، دراسة ا

 ثيرها على تحديد فترة الصالحيةأالمواد وتهذه 

56 
بعض الصفات الكيميائية والريولوجية لدقيق القمح المنتج محليا 

 والمخزن بمخازن صندوق موازنة األسعار بالمنطقة الغربية

57 
تتبع الجودة البكتيريولوجية ألنواع مختارة من األسماك في صورة 

 مجمدة بالمنطقة الغربية من ليبيا

58 

 وقاية النبات

نظام الصيد الجماعي ب FEMILURE – CCتقييم الجاذب الغذائي 

 في مكافحة ذبابة البحر المتوسط 

59 
في مكافحة ذبابة الفاكهة  FLYCAPتقييم فاعلية الفرمون الجاذب 

 بمنطقة طرابلس

60 
لها  حياتية وبيئة حشرة الزيتون القطنية واألعداء الطبيعية المصاحبة

 أشجار الزيتون في بعض المناطق من بني وليدعلى 

61 
تعريف أنواع ملقحات التين وتحديد كفاءتها من المصادر المختلفة 

 ليبيا  –بالمنطقة الغربية 

 تأثير مستخلص نبات الحنظل ضد خنفساء الدقيق الحمراء 62

63 
ونيماتودا تعقد الجذور  (.Glomus sp)تأثير التداخل بين الفطر 

(Meloidogyne javanica) على نمو شتالت الطماطم 

64 

 علوم المحاصيل

التأثير التضاري من أوراق السرول على محصول الكاكاوية وحشيشة 

 السعد

65 
سميد دراسة تأثير الكثافة النباتية واتجاه خطوط الزراعة ومواعيد الت

 .Zea mays Lالنيتروجيني على نمو وإنتاج محصول الذرة 
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  التدريب:ثانيا: 

البحرية / قام القسم بالتنسيق بين محطات األبحاث والتجارب بالكلية وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية و

بية النحل. طرابلس في إقامة دورة تدريبية في مجال تقليم أشجار الفاكهة. وكذلك دورة تدريبية في مجال تر

لبحوث اة والثروة الحيوانية والبحرية / طرابلس لقسم كما تقدمت إدارة الموارد البشرية بقطاع الزراع

صصه واالستشارات والتدريب بكلية الزراعة بطلب دورات تدريبية تنشيطية لمستخدمي القطاع كل حسب تخ

تصل ، وعليه فقد ا2018متدرب وذلك على غرار الدورة التدريبية التي أجريت سنة  200يصل عددهم إلى 

م دورات يئة التدريس من كل التخصصات العلمية والذين أبدوا استعدادهم لتقديالقسم بمجموعة من أعضاء ه

روف جائحة تدريبية ومجانية كل في مجال تخصصه وذلك بالتنسيق مع األقسام العلمية المعنية ولكن نتيجة لظ

 كورونا فقد أجلت فعاليات هذه الدورة.

  االستشارات:ثالثا: 

، تدريسبأعضاء هيئة ال شخصيةالتصاالت العن طريق اتشارات العلمية العديد من االس ترد لكلية الزراعة

رير الوطني ومن أمثلة ذلك االستشارة الواردة بخصوص اشتراك كلية الزراعة في اللجنة الليبية إلعداد التق

ريق حول مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية والمطلوبة من منظمة الصحة العالمية والتي كانت عن ط

 (Facebook)ال بصورة شخصية. هذا وقد افتتح القسم صفحة على برنامج التواصل االجتماعي االتص

عليها  لقبول كل االستشارت في العلوم الزراعية وتحويلها للسادة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين للرد

 وتقديم النصح واإلرشاد للسادة المواطنين المهتمين بالشأن الزراعي.

 فقد قدم القسم ما يلي في مجال االستشارات:  على الرغم مما سبق

ئة التدريس بالكلية نهى قسم البحوث واالستشارات والتدريب إعداد قاعدة بيانات شاملة لكل أعضاء هيأ - 1

ص العام كاديمية والعلمية، التخصسم رباعي، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني، الدرجة األتحتوي على اال

ورش العمل الوظيفية، المجاالت البحثية، العضوية في الجمعيات العلمية أهم المؤتمرات ووالدقيق، الخبرة 

 وكذلك أهم البحوث المنشورة.

وكذلك   2021 – 2020يعمل القسم بتكليف من مجلس الكلية بإعداد دليل الكلية للسنة الدراسية  – 2

 قدمة لالعتماد المؤسسي.المشاركة في التقييم الذاتي لبرامج الكلية في إطار الخطة الم
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بحوث واالستشارات والتدريب بوضع خطة عمل لبرنامج التعاون العلمي بين كلية الزراعة  شارك قسم ال - 3

حوث ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية عن طريق المجموعات البحثية المشكلة في مجال الب

ين ب 2020ون العلمي التي وقعت خالل شهر أغسطس واالستشارات والتدريب وذلك في إطار اتفاقية التعا

 جامعة طرابلس ووزارة الزراعة.

المستلمة من مركز الخبرة القضائية من القمح الصلب وعينة الستشارة العلمية بخصوص قدم القسم ا - 4

ما إذا  ثباتوالبحوث بوزارة العدل والتي يطلب فيها مركز الخبرة القضائية والبحوث إجراء تحليل للعينة وإ

ي المختص متجاوزة للحد المسموح به من عدمه، وقد حولت العينة إلى القسم العلمكانت نسبة فطر اإليرجوت 

ت )قسم وقاية النبات( وأجري عليها التحليل المطلوب وحولت النتيجة إلى مركز البحوث واالستشارا

 والتدريب.
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 (2020) تقنية الطبيةالتدريب بكلية الستشارات والتقرير السنوي لقسم البحوث واال: (12ملحق )

 إعداد: د. أحمد عطية

 رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التقنية الطبية

10/01/2021 
 

 

 
 

 

 المسئول عن التنفيذ يةذنشطة التنفياأل عناصر الخطة
 الفترة الزمنية

 مؤشرات االنجاز
 ليإ من

إعداد وتنفيذ الخطة 
 السنوية للقسم

مراجعة وصف عمل  -
 القسم

متابعة االنشطة  -
 التنفيدية السابقة

 عميد الكلية  -
 رئيس القسم -
مدير مكتب  -

 ضمان الجودة

01 - 2021 02 – 2021  

تم إعداد الخطة 
السنوية للقسم وجاري 
تنفيدها ومتابعتها 

 والعمل بها

تعزيز ضمان جودة 
 البحوث

ورش عمل لكيفية كتابة  -
 البحوث العلمية

 ومحاضرات علميةندوات  -

 رئيس القسم -
منسقي البحوث  -

 باالقسام العلمية
مدير مكتب  -

 ضمان الجودة

03 – 2021 08 - 2021 
 تقارير ورش العمل

 مراسالت

قياس مدي تحقق 
 مؤشرات األداء للقسم

تقييم الطالب لجودة  -
 العملية البحثية

قياس مدي تحقيق القسم  -
 ألهدافه

رئيس قسم  -
 البحوث

منسقي البحوث  -
 باالقسام

مكتب ضمان  -
 الجودة

07 – 2021  09 – 2021  

توزيع وتحليل 
استبيانات دورية توزع 
علي أعضاء هيئة 
التدريس والطالب 

 بالكلية
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 مت تنفيذها: األعمال اليت

 

 ماتم تنفيذه تاريخ التنفيذ يةذنشطة التنفياأل عناصر الخطة

إعداد وتنفيذ الخطة السنوية 
 للقسم

 مراجعة وصف عمل القسم -
ية متابعة األنشطة التنفيذ -

 السابقة

01-01-2020 

20-9-2020 

ا تم إعداد الخطة السنوية للقسم ومتابعته
 والعمل بها

 ستراتيجية للكليةإعداد الخطة اإل

 تعزيز ضمان جودة البحوث
ورش عمل لكيفية كتابة  -

 البحوث العلمية
 ندوات ومحاضرات علمية -

30-12-2020 

21-10-2020 

ة لدورة التدريبية الثانياستضافة الكلية 
إلعداد المدققين على المشاركين من 

جامعة طرابلس، جامعة الجامعات ) 
 لعليا(اكاديمية الليبية للدراسات الجفارة، األ

ية تسليم أوراق اعتماد الجودة لكلية التقن
الطبية بالمركز الوطني لضمان جودة 

 التعليميةواعتماد المؤسسات 

قياس مدي تحقق مؤشرات 
 األداء للقسم

تقييم الطالب لجودة العملية  -
 البحثية

قياس مدي تحقيق القسم  -
 ألهدافه

- 
م نقم بتوزيع يقاف الدراسة لإنتيجة 

 داءاستبيانات تقييم األ

قاعدة بيانات بحوث منتسبي 
 الكلية

إدراج وتحديث قاعدة البيانات  -
 االلكترونية لمنتسبي الكلية.

 8شهر 
قسام دريس باألعضاء هيئة التتم مخاطبة أ

 علي ادراج بحوثهم بمنظومة المركز

التحديث الدوري للبرنامج 
بالموقع أنشطة البحثية للكلية 
 بالموقع اإللكتروني للجامعة

لقاءات واجتماعات مع  -
 مشرف الموقع

تحديث  وضع آليات تنفيذ -
 بيانات الكلية البحثية بالموقع

 الجائحة لم يتم التنفيذروف تنيجة ظ -

 رفع قدرة الطالب البحثية 
 

ورشة عمل حول كتابة  -
 مشاريع التخرج

ت تدريبية حول عقد دورا -
 لياستخدام الحاسب اآل

 لم يتم التنفيذ -
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 ما تم تنفيذه تاريخ التنفيذ االنشطة التنفيدية عناصر الخطة

قاعدة بيانات بحوث منتسبي 
 الكلية

وتحديث قاعدة البيانات إدراج  -
 االلكترونية لمنتسبي الكلية.

 8شهر 
تم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس 

دراج بحوثهم إقسام علي باأل
 بمنظومة المركز

التحديث الدوري للبرنامج 
بالموقع أنشطة البحثية للكلية 
 بالموقع اإللكتروني للجامعة

 لقاءات واجتماعات مع مشرف الموقع -
تحديث بيانات الكلية  وضع آليات تنفيذ -

 البحثية بالموقع
- 

روف الجائحة لم يتم نتيجة ظ
 التنفيذ

 رفع قدرة الطالب البحثية 
 

 ورشة عمل حول كتابة مشاريع التخرج -
ت تدريبية حول استخدام عقد دورا -

 ليالحاسب اآل
 لم يتم التنفيذ -

 

 

 : 2021خطة العمل لسنة 
 

 

 يةذنشطة التنفياأل عناصر الخطة
المسئول عن 

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 مؤشرات االنجاز

 ليإ من 

قاعدة بيانات بحوث 
 منتسبي الكلية

إدراج وتحديث قاعدة  -
البيانات االلكترونية 

 لمنتسبي الكلية.

 عميد الكلية -
رئيس قسم  -

 البحوث
منسقي البحوث  -

 قسامباأل

05 – 2021 11 - 2021 
ج بيانات إلكترونية اإدر

بمنتسبي  متكاملة خاصة
 الكلية

التحديث الدوري 
للبرنامج بالموقع أنشطة 
البحثية للكلية بالموقع 
 اإللكتروني للجامعة

لقاءات واجتماعات مع  -
 مشرف الموقع

وضع اليات تنفيد  -
تحديث بيانات الكلية 

 البحثية بالموقع

 رئيس القسم -
مشرف الموقع  -

 اإللكتروني
06 – 2021 10 - 2021 

التحديث الدوري 
بنشاطات الكلية البحثية 
بالموقع اإللكتروني 

 للجامعة
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رفع قدرة الطالب 
 البحثية 
 

ورشة عمل حول كتابة  -
 مشاريع التخرج

ت تدريبية عقد دورا -
حول استخدام الحاسب 

 لياآل

 عميد الكلية -
وكيل الشؤون  -

 العلمية
رئيس قسم  -

 البحوث

04 – 2021  09 – 2021  
 مراسالت
 تعميم

هيئة رفع كفاءة أعضاء 
 التدريس البحثية

دعم المشاركة في  -
ندوات وورش عمل 

 علمية وتدريبية

 عميد الكلية -
رئيس قسم  -

 البحوث
04 – 2021  11 – 2021  

 مراسالت
 تكليفات

تفعيل دور القسم في 
 خدمة المجتمع والبيئة

 تنظيم ورش عمل -
ندوات علمية  -

 وتوعوية
 حمالت خيرية -

رئيس قسم  -
 البحوث

مكتب خدمة  -
 والبيئةالمجتمع 

منسقي البحوث  -
 قسامباأل

06 – 2021 10 – 2021  

تفعيل إعداد وتنسيق  -
نماذج التقارير 

الدورية لألنشطة 
 المجتمعية بالكلية.

 عقد خدمات مجتمعية  -

تعزيز دور القسم في 
 البحث العلمي

تنظيم المؤتمرات  -
 وورش العمل

تشجيع أعضاء هيئة  -
التدريس علي البحث 

 العلمي

 عميد الكلية -
رئيس قسم  -

 البحوث
06 – 2021 10 – 2021  

تقارير المؤتمرات  -
 والندوات

استبيانات التقييم  -
 والمتابعة

جراءات استكمال إ
االعتماد المؤسسي 

 للكلية
 تنظيم ورش عمل -

 عميد الكلية -
مكتب ضمان  -

 الجودة
02-2021 05-2021 

 تقارير ورش عمل -
 مراسالت -
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 (2020) سنانطب وجراحة الفم واألستشارات والتدريب بكلية واالالتقرير السنوي لقسم البحوث (: 13ملحق )

 

 مينه الصالحينإعداد: د. أ

 سنانلتدريب بكلية طب وجراحة الفم واألرئيس قسم البحوث واالستشارات وا

14/01/2021 

 

 ونظراً  ناناالس طب بكلية البحوث بقسم متعلقةال موراأل همأ  لمناقشة دوري  جتماعا بإجراء رياشه البحوث قسم يقوم
 بالجامعة. البحوث ركزم عبر مسبقاً  نهاع عالناإل تم التي النشاطات بعض لغاءإ تم فقط ميعاج بها مررنا التي وفللظر 

 
 : 25/2/2020 ربعاءاأل والتدريب واالستشارات البحوث لقسم ولاأل االجتماع بنود

 
 . تفعيل اإليميل الجامعي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية 

. كيفية إيجاد طريقة للتواصل مع أ.ه.ت و ذلك نظرا للظرف الخاص بكلية طب األسنان في عدم وجود مكان للكلية 
 و صعوبة التواصل مع ا.ه.ت   

 . تحديد موعد مناسب للجميع لعقد االجتماعات الدورية
. اليوم العلمي )وتحديد موعد لليوم العلمي( تجميع األبحاث المنشورة خالل السنوات االخيرة ألعضاء هيئة التدريس 

 بالكلية
 . نشر و توضيح المشاريع الخاصة بالمركز:  توثيق منشورات جامعة طرابلس، المجموعات و الفرق  البحثية

 . تنفيذ برامج التدريب المستمر
 . ضرورة توثيق األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس المستحقين للترقية بمنظومة المركز 

 لجديدةا بالنماذج المركز عتمادا  ضافةإ ليتم بالكلية الخاص رفالط خالءإ .
هذا ما تم عرضه باالجتماع األول و الذي اجري  بمبني مركز البحوث بالجامعة و بحضور مدير المركز د. علي قنون  

 واعضاء قسم البحوث بالكلية.
 باستعمال الطبية بحاثاأل في لالستعمال الحيوي  حصاءاإل في تدريبية لدورة التجهيز تم SPSS 

           تم تأجيل الدورة نظراً  لجائحة كورونا و ا  عالن اإلغالق التام والحضر   
 

 البحثية المراكز بين المشترك التعاون  ولزيادة ليبيا في العلمي البحث مؤسسات بين مثمر تعاون  تحقيق اجل من
 قسم بين تعاون  جراءإ علي االتفاق تم طرف، كل لدى المتوفرة مكانياتاإل من المثلى االستفادة اجل من توالجامعا
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 اتفاقية بعقد وذلك بالجامعة البحوث مركز خالل من ذلك ويتم بتاجوراء اللدائن بحوث مركز و سناناأل بكلية البحوث
 الطرفين. بين

 
  2021 لسنة العمل برنامج

 
 العربي الغني عبد د. شرافإ تحت مسبقا تأجيلها تم والذي الحيوي  االحصاء في التدريبية الدورة تنفيذ 
 من عضاءأ  بحضور اللدائن بحوث ومركز والتدريب واالستشارات البحوث مركز بين تعاون  اتفاقية توقيع 

 ومواد والمختبرات الباحثين من واالستفادة لعمليةا وتطبيقاته العلمي لبحثا مفهوم عزيزت اجل نم ذلكو  الطرفين
 الطرفين. يمتلكها التي العلمي البحث

 في الدورات هذة هميةأل وذلك يةبالكل البحوث قسم اعضاء قبل من العمل ورش و الدورات من عدد اقتراح 
 منها: والتدريب واالستشارات والدراسات لبحوثا مجال في التميزو  واالبتكار إلبداعل محفزة يئةب توفير
 العلمي البحث طرق  و العلمية الكتابة دورة 
 العمل مكان في المهنية والسالمة لصحةا دورة 
 الطبية البحوث في الطب وقانون  خالقياتأ 

 المشاكل والمعوقات:
 بالكلية التدريس هيئة عضاءأ  مع التواصل صعوبة  
 للجامعة. المركز دور هميةأ  بعدم انطباع يعطي المركز ومهام بآلية الكليات لجميع تعميم وجود عدم 
 2018 ب مهامي استالم منذ طلب بتقديم قمت باني علما للقسم خاص ختم وجود عدم. 

 
 الصعوبات وتذليل المساعدة كل تقديم في الجادة محاوالتهمل بالجامعة البحوث مركزب العاملين جميعل الشكر لك لختاما في

  بالمركز. والرقي
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 (2020) قصر بن  شير –بكلية التربية ستشارات والتدريب التقرير السنوي لقسم البحوث واال: (14ملحق )

 
 إعداد: د. مديحة يونس عبدهللا

 قصر بن غشير –رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التربية 

10/01/2020 

 
 أوال: وضع كلية الرتبية قصر بن غشري

 
ر تقريبا من الكلية كما هو معلوم كانت واقعة في منطقة االشتباكات، وخرجت عن  الخدمة لمدة عام وثالثة أشه

لدراسية في ، وخالل هذه الفترة حاولت الكلية استكمال خطتها ا2020، إلى يوليو 2019ابريل  4الفترة الممتدة من 

لبيطرة والزراعة عة ، واستكمال الدراسة بين كليات العلوم واضيافة المركزالعام للبحوث واالستشارات والتدريب بالجام
 ومبنى الكيمياء. 

دات وراق ومستنأوقد تعرضت الكلية خالل هذه الفترة للسرقة والخراب والعبث بمحتوياتها بما فيها من 
لكلية  ابها ومقومات مادية من أجهزة تصوير وطباعة وحواسيب مكتبية، مما أثر على الخدمات التي يجب أن تقوم 

القسم على  ن لم يتحصل رئيسشارات والتدريب بالكلية، وإلى اآلوأقسامها بعد العودة ، وضمنها قسم البحوث واالست
راء مكتب مجهز إلعداد خطة أو تكوين فريق أو عقد اجتماعات النجاز المطلوب بسرعة ودقة، أو حتى قاعة إلج

 بعض الورش والدورات التدريبية.
 
 

 وبعض األنشطة: 2020جراءات الكلية يف العام الدراسي إاثنيا: 
 
لبيطرة ا، بكلية 2020-2019، انطالقة تسجيل المقررات الدراسية، وبدء الدراسة لفصل الخريف 2020فبراير  .1

ستطيع االلتحاق كما تم فتح باب االستضافة لطالبنا  في الكليات المناظرة بمناطق النزوح، وإيقاف القيد لمن ال ي
 راسة بجامعة طرابلس مع زمالئه.بالد

أو مقررين  وفي نهاية فبراير أصدرت الكلية قرارا بإجراء امتحان تكميلي للطالب الذين لم يتبق لهم سوى مقرر .2
 للتخرج.

ظيف هذه  سبوعين بسبب جائحة كورونا، وقد تم توية  لمدة أفي مارس تم تعليق الدراسة وكافة األنشطة الوجاه .3
دمة من هذه الدورات: قام قسم الخ عدة دورات ومحاضرات )عن بعد( للطالب لالستفادةالعطلة في القيام ب

وان االجتماعية بالتنسيق مع المدرب عبد الرزاق فضل في تقديم محاضرة عن )إدارة الوقت(، ومحاضرة بعن
ل مع لتعام)القبعات الست في زمن كورونا( للمدرب حامد محمد الترهوني، ومحاضرة بعنوان )تحفيز الذات وا
لجماعي( االتحديات ( للمدرب  علي محمد بلحاج، وايضا محاضرة بعنوان )فن الحوار واإلقناع وأثره في العمل 

 للمدرب يوسف الرابطي.... 
صر بن ق، عقدت لجنة تصنيف كليات جامعة طرابلس اجتماًعا رسميًا مع عميد كلية التربية 2020يونيو  17في  .4

لى أهمية عاإلدارات بالكلية في قاعة االجتماعات بمركز البحوث، وقد أكد الجميع غشير وبعض رؤساء المكاتب و
لي مشروع التصنيف في تهيئة كليات جامعة طرابلس للتقدم لالعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي المح

 والدولي، وكذلك تحقيق االعتراف العالمي.
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ر وذلك طرابلس بزيارة إلى كلية التربية قصر بن غشي، قامت إدارة المشروعات بجامعة 2020في نهاية يونيو  .5
 لالطالع على مرافقها للبدء في عملية الصيانة. 

الكاتب  ، قام سيادة رئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، بزيارة إلى الكلية، رفقة2020يوليو  14في  .6
لكلية، ااألضرار التي لحقت بمبنى  العام، ووكيل الشؤون اإلنسانية، ووكيل الشؤون الطالبية، لالطالع على

د أخد اإلذن واالستماع إلى شرح مفصل من أعضاء محلس الكلية عن بداية إعداد الخطة لسير العملية التعليمية بع
امعة بتسخير ادة رئيس الجوالموافقة من الجهات ذات االختصاص، والنظر لالحتياجات العاجلة للكلية، وقد تعهد سي

 تح الكلية أبوابها الستقبال طلبتها من جديد.مكانيات لفكافة اإل
ودة العمل عقد أول اجتماع لعميد الكلية مع الموظفين بقاعة االجتماعات بالكلية استعدادا لع 2020غسطس أ 19 .7

 بالكلية.
 بكليتي العلوم والزراعة. 2020_ 2019،  بدأت االمتحانات النهائية لفصل الخريف 2020في سبتمبر .8
ة بعض ، يمثل االجتماع األول لمجلس الكلية في قاعة االجتماع بالكلية، لمناقش2020بر أكتو11يوم األحد  .9

ة للنظافة بتعقيم تقان المساهمهادة الثانوية. وقد قامت شركة اإلالمواضيع الهامة، كالعودة للدراسة، وامتحانات الش
 الكلية وتجهيزها الستقبال الطالب.

 %.70مباني الكلية والمرافق التابعة لها بنسبة كتوبر تم ترميم ونظافة مع نهاية أ .10
سالمية ، نظم قسمي اللغة العربية والدراسات اإل، بمدرج الكلية2020ديسمبر  22الثالثاء بتاريخ  صباح .11

قسام من كل عام، وفي حضور رؤساء األ ديسمبر 18محفال رائعا بمناسبة مرور اليوم العالمي للغة العربية 
ء أسرية لتدريس ونخبة من الضيوف المهتمين والمتخصصين في اللغة العربية، وفي أجواالعلمية وأعضاء هيئة ا

 تخلله مجموعة من الفقرات والكلمات المعبرة، وتوزيع شهائد الشكر والتقدير بهذه المناسبة.
م متحانهابداية التسجيل المبدئي للطالب الجدد الذين يرغبون بالدراسة في الكلية، وتم  2020ديسمبر  20 .12

 .2020ديسمبر  24ديسمبر، ويعد النجاح في االمتحان شرطا لقبولهم.، وقد أعلنت النتائج  يوم  23يوم 

 

 برامج يف خدمة اجملتمع:
 

 بعض الخدمات التي قدمتها الكلية للمجتمع المحلي:
 2020العالمي كتوبر أأكتوبر تشرفت كلية التربية قصر بن غشير بكونها نقطة انطالق حملة شهر  27بتاريخ  .1

مخاطر ألحياء الذكرى العاشرة لحملة مكافحة سرطان الثدي، وكانت نقطة االنطالق محاضرة لتوعية النساء ب
 سرطان الثدي، والتي تم استفتاحها بعرض توضيحي ألعراض وعالمات سرطان الثدي ، وانتهت بطرق الفحص

 والكشف المبكر عنه.
ة الثانوية، ( ممتحنا للشهاد644نحل من أجل تهيئة المكان واستقبال ) كتوبر العمل في الكلية كخليةأفي نهاية  .2

لبلدي جراءات الالزمة بالتنسيق مع مكتب خدمات نظافة قصر بن غشير بالمجلس اين كافة التجهيزات واإلمتخ
 جراءات االحترازية من جائحة كورونا.بالكلية ضمن اإل قصر بن غشير، وتعقيم كافة المرافق

 -ي ليبياف، عقد بمدرج كلية التربية قصر بن غشير ورشة عمل بعنوان )التعليم الرقمي 2020فمبر نو 28بتاريخ  .3
لدولي اجراءات التحضيرية للمؤتمر ضرورة وليست إضافة"، وذلك ضمن اإلالحاضر والمستقبل( بشعار "الرقمنة 

لسادة أعضاء قصر بن غشير ومنهم ااألول حول التعليم الرقمي في ليبيا، وقد حضرها كوكبة من المسؤولين ببلدية 
رية أمن المجلس البلدي قصر بن غشير، وأعضاء عن مراقبة تعليم القصر، وإدارة شركة الكهرباء بالقصر، ومدي
لسايح، النواحي األربعة، ومركز شرطة قصر بن غشير، ومكتب امتحانات السبيعة، والسيد مراقب تعليم سيدي ا

س اللجنة العليا عليمية والرقمية.وافتتح الورشة السيد ميلود السوري الوحيشي رئيونخبة من المهنمين بالوسائل الت
ليم الرقمي للمؤتمر، الذي عرف بالمؤتمر وأهدافه ومحاوره وطرق المشاركة فيه، كما تطرقت الورشة ألهمية التع

 ليمية منها.وضرورته ، ومواكبة التطور العالمي  الستخدام الرقمنة في جميع المجاالت وخصوصا التع
صف ، استضافت كلية التربية قصر بن غشير في مقرها االنتفاضة امتحانات ضباط ال2020ديسمبر 13بتاريخ  .4

رطة بقصر بمديرية أمن النواحي األربع، بحضور مدير معهد تدريب الش 2020واألفراد المستهدفين للترقية سنة 
 بن غشير.
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 تمع :مسامهات بعض أعضاء هيئة التدريس يف خدمة اجمل
 

 الخدمات التي قدمها بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية لفائدة المجتمع المحلي:
لنازحة ابأنشطة ومحاضرات توعوية لألسر التاورغي )قسم الخدمة االجتماعية(،  محمد مساهمة األستاذة عائشة .1

للجنة ضمن عناصر ا داخل المخيمات  ومراكز اإليواء للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد، لكونها
ار فيروس المشكلة بقرار من نقابة المهن الطبية المساعدة طرابلس الكبرى ونقابة بلدية جنزور لمكافحة انتش

 كورونا الفترة )مارس إلى يوليو(.
نوفمبر تعاونت د. مديحة يونس عبدهللا كمستشار تربوي بمصلحة التفتيش التربوي طيلة الفترة الممتدة من ) .2

 ( .2020بر كتوأ -2019
جتماعي ساهمت د. نزيهة علي صكح ، كمنسق  للجنة المساعدات العينية ضمن فريق البرنامج الوطني للعمل اال .3

لى ، والمتمثل في  نخبة من المتخصصين اإلجتماعيين والنفسيين ع 2020التطوعي لمواجهة جائحة كورونا 
 مستوى جامعة طرابلس.

 

 البحث العلمي :مسامهات بعض أعضاء هيئة التدريس يف 
 

 شارك بعض أعضاء هيئة التدريس بعدة ورقات علمية بحثية ، والتي منها:    
ورقة بحثية بعنوان : " انعكاسات التعليم الرقمي على النمو المعرفي للمعلم والمتعلم" مقدمة من د. فتحية فرج  .1

المعالي للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومنظمة عبيد ، في المؤتمر الدولي األول للتعليم الرقمي في ليبيا، تنظيم جامعة 
 .2020ديسمبر/  /23أساتذة بال حدود، طرابلس 

انتصار  ورقة بحثية بعنوان: " عوامل نجاح التعليم الرقمي في بعض الدول المتقدمة"، مقدمة من األستاذتين .2
امعة المعالي جي في ليبيا، تنظيم منصور األحول، وفتحية منصور األحول، في المؤتمر الدولي األول للتعليم الرقم

 .2020ديسمبر/  /23للعلوم اإلنسانية والتطبيقية، ومنظمة أساتذة بال حدود، طرابلس 
ور مقترح"، تص –ورقة بحثية بعنوان : "دور األخصائي االجتماعي في دعم الطفل المبدع عبر التعليم االلكتروني  .3

وسيلة تحت شعا )ال لعلمي األول للوسيلة التعليمية بمدينة رقدالين ،مقدم من أ. عائشة محمد التاورغي، في المؤتمر ا
بة تعليم رقدالين، التعليمية دليل وإرشاد(، تنظيم قسم دعم وتمكين المرأة برقدالين، وبرعاية بلدية رقدالين، ومراق

 .2020ديسمبر 
 The Role and Barriers of Virtual educations and Labs Duringورقة بحثية بعنوان: " .4

the Educational Process "ور ، المقدمة من األساتذة محمد اميامن، انتصار منصور األحول، فتحية منص
نية والتطبيقية، األحول، في المؤتمر الدولي األول للتعليم الرقمي في ليبيا، تنظيم جامعة المعالي للعلوم اإلنسا

 .2020ديسمبر/  /23ومنظمة أساتذة بال حدود، طرابلس 
د التاورغي، مداخلة علمية موسومة بـ: "اآلثار االجتماعية المترتبة على زواج القاصرات"، إلقاء أ. عائشة محم .5

عضاء الهيئة ضمن مداخالت الندوة الحوارية بعنوان :) التحديات التي تواجه زواج القاصرات، الجمعية الليبية أل
 .2020هاري،طرابلس،  ديسمبر/، قاعة فندق الم18القضائية بالتعاون مع حملة مش قبل 

ة محمد ورقة بحثية بعنوان : " دور المؤسسات التعليمية في تحفيز األطفال الموهوبين"، مقدمة من أ. عائش .6
زارة الشؤون وقيمت على هامش االحتفالية باليوم العالمي لحقوق الطفل، برعاية أالتاورغي، في ورشة العمل التي 

 .2020نوفمبر/ /22المناسبة تأسيس برلمان الطفل الليبي، بقاعة ريكسوس، في االجتماعية،  كم تم بهذه 
حقيق التنمية ورقة بحثية بعنوان : " واقع الشراكة بين منظمات المجتمع المدني ووزارة الشؤون االجتماعية في ت .7

، بوزارة لمستدامةالمجتمعية المستدامة"، مقدمة من أ. عائشة محمد التاورغي، في مؤتمر التنمية المجتمعية ا
 (. 2020نوفمبر/ /4-3-2الشؤون االجتماعية،  )

ورقة بحثية بعنوان: "دور اإلعالم في ترسيخ المسؤولية االجتماعية للنازحين لمكافحة فيروس كورونا" ، مقدمة  .8
سؤولية من األستاذة :عائشة محمد التاورغي )قسم الخدمة االجتماعية المدرسية(، في المؤتمر الدولي حول : )الم
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االجتماعية للمؤسسات االقتصادية كآلية لتحقيق التنمية المستدامة إبان تفشي األوبئة: تحديات الحاضر وآفاق 
ستراتيجية والسياسية مع مركز البحوث ز الديمقراطي العربي للدراسات اإلالمستقبل(، المنظم من طرف المرك

وسطي للدراسات واألبحاث الدولية والتشاركية، جامعة والدراسات االقتصادية العجيالت ، ليبيا، والمركز المت
 .Z00Mعبر تطبيق  2020سبتمبر  16و 15محمد الخامس، الرباط ، المغرب، ألمانيا ، برلين، يومي 

تياجات ورقة بحثية بعنوان : " المسؤولية االجتماعية للمنظم االجتماعي ودورها في تنمية برامج ذوي االح .9
ة الخاصة ئشة محمد التاورغي )قسم الخدمة االجتماعية المدرسية(، في مؤتمر التربيالخاصة"، مقدمة من أ. عا

-10-9ة األول ، تحت شعار نحو بيئة تربوية وتعليمية هادفة، جامعة بنغازي، كلية التربية المرج،في الفتر
 .2020مارس//11

مقدمة  وق األسر النازحة"،ورقة بحثية بعنوان : " منظمات المجتمع المدني ودورها في حماية وتعزيز حق .10
لندن المقام  من أ. عائشة محمد التاورغي )قسم الخدمة االجتماعية المدرسية(، في المؤتمر الدولي الثامن لمركز

 .2020يناير//30بالتعاون مع جامعة صالح الدين اربيل، إقليم كردستان، العراق، في 
مي ، والمسؤول ية للمؤتمر الدولي األول للتعليم الرققام الدكتور ماهر عبد العزيز بوصفه مقرر اللجنة العلم .11

 .2020ديسمبر،  23عن كامل شغلها، بتقييم  جميع األوراق العلمية المقدمة للمؤتمر، طرابلس، 
 

 : 2021اثلثًا: أهداف القسم للعام 
 

فر ل تو، في حا2021ام الدراسي إلعداد خطة عمل للعالبحوث واالستشارات والتدريب بالكلية يسعى قسم 
 منها:  مكانيات واالحتياجات الالزمة  لتنفيذها ، والتي تسعى إلى تحقيق عدة أهدافاإل
 تشكيل الهيكل اإلداري للقسم. .1
 تكوين فريق تدريبي تربوي إلعداد المدربين على مستوى الكلية والجامعة.  .2
 والتعليم. في أساسيات التعلم ( معلما من معلي الفصل ببلدية قصر بن غشير90استكمال الدورات  التدريبية ل ) .3
 .تجهيز وتنفيذ دورة تدريبية لمعلمي الفصول األولي في مقرر اللغة االنجليزية ببلدية قصر بن غشير .4
يجيد ذلك  تخطيط وتنفيذ دورات تقنية في مهارات استخدام الحاسوب كالطباعة، واالكسيل، والبوربوينت لمن ال  .5

 من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية.
 تنفيذ دورات تدريبية مهنية وتربوية ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين باألقسام العلمية بالكلية. .6
واحي قصور كانت ساسيات التعلم والتعليم لطالب الفصول األخيرة بالكلية استجابة ألي نأتنفيذ دورات تدريبية في   .7

 -2018بسبب الظروف الصعبة التي عاشها الطالب في الفصول السابقة ابتداء من فصل الخريف العام الدراسي 
2019. 

                 
 .شاء هللاإن الخطة كاملة بعد تجهيزها إعداد هذه أهداف مبدئية وسيتم  
 

تشارات وأخيرا، ال يسعني إال تقديم أسمى عبارات الشكر والتقدير بصفتي رئيس قسم البحوث واالس         
امعة وعضو هيئة تدريس بها، لجميع العاملين بمركز البحوث واالستشارات والتدريب بج والتدريب بالكلية،

ارم فة ورحابة الصدر، ومك، على حسن االستضاطرابلس، وعلى رأسهم سيادة الدكتور علي قنون مدير المركز
 ، طيلة فترة وجودنا بمركزكم المضياف، لكم كل الشكر والتقدير.األخالق
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 (2020التقرير السنوي لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الطب البيطري )(: 15ملحق )

 إعداد: ا. د. أشرف محمد ورد

 رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الطب البيطري
 

ة مرات عدبكلية الطب البيطري خالل الفترة السابقة ير رئيس قسم البحوث االستشارات والتدريب نظرا لتغ

مركز  الي عدم وجود نشاط محدد وعدم اتباع ما ورد من تعليمات وتعميمات وتوصياتذلك دي فلقد أاالمر 

 االستشارات بجامعة طرابلس.

دورات كان هناك نشاط و 2020خالل عام  هعلية ... نقدم اليكم ما تم إنجازه مع الوضع في االعتبار ان

 ة الوبائيات:وااللتزام بتعليمات لجن ائحة كورونا وتعدد فترات الحظرة جتدريبية وحلقات نقاش لم تنفذ نتيج

 ة المركزقام قسم النشاط بالكلية بالعمل علي دعوة أعضاء هيئة التدريس والطالب بالتسجيل في منظوم 

 .تم حصر األبحاث العلمية والبرامج التي قاموا ويقومون بها أعضاء هيئة التدريس 

 لخدمات التي لمية بالكلية للتعريف بدور مركز البحوث والدراسات بالجامعة واتم االجتماع باالقسام الع

 يقدمها للمشاريع والبرامج واألبحاث العلمية.

 العلمي البحث أساليب تطوير وهي خطة المركز هدف تحقيق على عمل القسم 

 كتابةل العلمية القواعد مجال في التدريس وطلبة الدراسات العليا هيئة ألعضاء تم إقامة محاضرات 

 العلمي. البحث

 ة المجاالت.تم ابرام اتفاقية بين كلية الطب البيطري والصحة الحيوانية بشان التعاون المشترك في كاف 

 الفرص حةوإتا والتقنية والتطبيقية النظرية المجاالت في العلمي البحث قام القسم بالعمل علي تشجيع 

 معامل من المتوفرة التسهيالت استخدام والطالب نوالمعيدي والمحاضرين التدريس هيئة ألعضاء

 .اهتمامهم مجاالت في البحوث إلجراء وذلك ومكتبات في الجامعة من خالل منظومة المركز 

 داخل ثيةوالبح العلمية، والمؤسسات الهيئات، مع قامت الكلية من خالل أعضاء هيئة التدريس بالتعاون 

 .والخبرات المعارف وتبادل البحوث إجراء طريق عن ليبيا وخارجها

 والكليات ساماألق بين المشتركة األبحاث وتشجيع الجامعة، في البحوث مراكز بين العمل قام القسم بتنسيق 

 .المتاحة المواد استخدام وفاعلية كفاءة لرفع

 التعاون وتنمية واألجنبية، المحلية الجامعة، خارج البحوث بمراكز االتصال عملية قام القسم بتنظيم 

 .حديث هو ما كل من لالستفادة معها
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 مع البحثية تالمعلوما وتبادل الجامعة، في والمنتهية الجارية لألبحاث معلومات قاعدة نشاءقام القسم بإ 

 .األخرى البحوث ومراكز الجامعات

 يتفق اوبم المجاالت بكافة اإلنتاجية كفاءتهم لرفع البشرية العناصر وتدريب عمل القسم على تنمية 

 المحلى. العمل سوق احتياجات ويناسب الحديثة التقنيات مع ويتمشى الحالي العصر وتحديات

 دماتخ بتقديم المجتمع مشكالت حل في والمساهمة اإلسهام سعي القسم وفق اإلمكانيات المتاحة على 

 نماذج طرح ةكانيإم يتيح بما بالتنمية، تتعلق التي األساسية القضايا واالستشارات والتدريب في البحوث

 .العصر تطورات تواكب وبمهنية عالية متميزة علمية بطرق المشاكل هذه لحل مالئمة

 

 2021مقترح برنامج العمل لسنة 

 

لعلمية التي اانطالقًا من األهداف التي أنشْي مركز البحوث والدراسات واالستشارات بالجامعة، وهي الهيئة  

ت تمثللل المرجعيللة األعلى في مجللاالت البحللث العلمي  وتعتبر بيللت الخبرة الرئيسلللللللي في مختلف المجللاال

 والتخصصات.

جية يه محددأ الغايات واألهداف المنهولما كان من اختصلللاصلللات المركز ما تضلللمنه اإلسلللم الذي تأسلللس عل 

هي المهام المنوط بالمركز القيام بها لتأدية والتدريب( و -واإلسللللللتشللللللارات  –) البحوث  واإلتجاهات الثالثة

ت رسللللللالته في تحقيق األهداف التي وردت في  الرؤية المنشللللللورة على موقع المركز على شللللللبكة المعلوما

 الدولية )اإلنترنت( والتي تضمنت:

 تدريبوال واالسللتشللارات والدراسللات البحوث مجال في والتميز واالبتكار لإلبداع محفزة بيئة فيرتو -

 .التنموية والبرامج الخطط يخدم بما المختلفة ومؤسساته المجتمع لقطاعات

 .بالمركز المجاالت جميع في العالمية واالعتماد الجودة معايير تحقيق -

 واإلقليمية المحلية الشللللللراكات وتطوير بالمجتمع المختلفة القطاعات مع التواصللللللل جسللللللور تعزيز -

 .والدولية

ً  واستدامتها البيئة لحماية المبذولة الجهود في الفاعلة المساهمة - ً  محليا  .ودوليا

 لمجاالتا في واإلمكانيات والقدرات الجهود وتكامل بتركيز وذلك المتاحة للموارد األمثل االسللللتثمار -

 . المختلفة

 .بالجامعة المرجعية والخدمية البحثية المعامل وإنشاء تطوير -

ها المركز على المحيط الخارجي وعلى كافة المسلللللللت ويات فإن العمل من خالل النوافذ الثالث التي يطل ب

 الهامة..والمحلية واإلقليمية والدولية يمكن لها أن تتشرع فقط للنفاذ خالل هذه النوافذ االستراتيجية 

رنامج عمل نحق به النفاذ فإننا من خالل هذا المقترح وفي محاولة التوافق وكافة وفي إطار التفكير لوضللللع ب

الجهود المبذولة والتي بُذلت من إدارة هذا المركز للحاق بموكب التطورات التي تشللللهدها مسللللارات المراكز 

تناهية المثيلة  في الجامعات والمؤسللللللسللللللات األكاديمية العالمية والتي تخطوا خطوات متقدمة وبسللللللرعات م
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تتوافق ومعايير التطورات التي تشلللللهدها في ظل الثورة الصلللللناعية الرابعة التي باتت فيها التطورات التقنية 

 والرقمية المذهلة هي معايير قياس النجاح ومواكبة العصر.

تقدم ومن مقترحنا ينطلق من نوافذ المركز الثالث والتي هي موكلة لقسم البحوث والدراسات واالستشارات ن

 نا نعرض المقترح:ه

م اإلتصلللللللال اإلطار العام. الواجهة الحالية للمركز على المسلللللللتوى المحلي والعالمي وفق معايير نظ أوال  :

له والتواصلللل العصلللري هي موقع المركز وكذلك الجامعة على شلللبكة المعلومات الدولية، حيث الموقع بشلللك

ي الذي يسللللتدع الحالي من حيث الشللللكل والمحتوى ال يرقى إلى مسللللتوى رسللللالة المركز أو الجامعة، األمر

ن تطوير الموقع وتحويله إلى محرك بحث يكون دائرة معارف متكاملة بحيث يسلللللللهل للباحث اينما وجد م

ر فيه الوصلللللللول غلى كافة المعلومات ذات العالقة بليبيا والجامعات والمؤسلللللللسلللللللات العلمية والبحثية وتتوف

Database و مات سلللللواء حول نظم التعليم  أتربط الباحث بكافة تلك المؤسلللللسلللللات وما يتوفر بها من معلو

يث ححول ما يمكن أن يكون عليه الموقع من  Skeletonهيئات التدريس بها ..الخ ) سللللنقدم في وقت الحق 

المية. تام وتفصللليلي(. حيث ينبغي الولوج إلى الموقع بأكثر من لغة ع categories الشلللكل أو المحتوى مع 

 ( خاص. Serverويعمل من خالل )

 في اإلطار العالم: ثاني ا:

 أ.في مجال البحوث والدراسات وهذه تتطلب في المقام األول وضع القنوات التالية:

قة تنظيم الندوات واللقاءات وورش العمل حول الموضلللوعات التي تشلللغل البحث العلمي وذات العال -

 بالمجتمع والبيئة المحلية..

يث حية الوصلللللول اليه هو )نشلللللرة علمية(، تطوير )المطبوعة(، فما نقرأ عنه في الموقع دون إمكان -

يمكن تفعيل هذه النشلللرة إلى جانب اإلسلللراع في إصلللدار مطبوعة )مجلة علمية بحثية متخصلللصلللة( 

ن خاللها تكون فصلللية إذا كانت محكمة وتكون شللهرية إذا كانت عامة تنشللر ورقيًا وإلكترونيًا. تتم م

سرة تحرير وتعتمد الئحة إنتاج دعوة كافة األساتذة والمتخصصين الكتابة  بها وتكون . ) يمكن لها أ

 تقديم مقترح متكامل لهكذا عمل (.

تعاون التواصللل مع الجامعات ومراكز البحوث واإلسللتشللارات العربية والعالمية وتوقيع برتكوالت ال -

ا الدعوات وفتح جسور التواصل والمشاركة في كافة البرامج العالمية ذات العالقة والتي تتوفر بشأنه

 لى مدار السنة.ع

سللللتشللللارات: تكوين فرق من اإلسللللتشللللاريين المتعاونيين من أسللللاتذة الجامعة والكليات في مجال اإل -ب

فة الجهات المختلفة وإعداد ملف متكامل عّما يمكن تقديمه من اسللتشللارات ومجاالتها والمراسلللة بشللأنه كا

 ومؤسسات الدولة.

حيث تشللهد البالد اآلن  نشللاًطا ملحوًظا في مجاالت  في مجال التدريب: وهو مجال اإلنطالق الواسللع -ج

التدريب وتنمية الموارد البشللرية والتي يتوالها مدربون غير ذوي كفاءة، وأصللبحت العديد من العناصللر 

قة األمر يرددون دروس محفوظة وال يمتلكون  ها كمدربين بل وخبراء تدريب وهم في حقي قدم نفسللللللل ت

خصللصللة، األمر الذي يسللتدعي أن تكون الجامعة في مقدمة المؤسللسللات الكفاءات العلمية والمنهجية المت

 التي ترعى هذه المهمة وإعداد وتدريب وتأهل الكوادر واختيار المدربين وفق معايير واختبارات. 
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ت ووثائق ولما كانت الجامعة مؤسسة ريادية في المجتمع وأّن ما تقدمه من برامج وما تمنحه من شهادا 

رامج فإننا نقترح  بوفي كافة القطاعات العامة والخاصلللللللة وعلى مسلللللللتوى األفراد،  يحظى بثقة الجميع

ات وبالتنسلليق مع مؤسللسللات تدريبية دولية ذات صلليت والتنسلليق كذلك مع العديد من المؤسللسلل تدريبية

 (..وتقديم مشاريع التدريب بشأنها.)هناك مشروع متكامل يمكن تقديمه في حال الرغبة في التنفيذ

 

 وضع المقترح موضع التنفيذ  ينبغي توفير المتطلبات التالية: ومن أجل 

 ضرورية.: تشكيل فريق عمل يتولى اإلعداد  ومتابعة إجراءات التنفيذ ومنحه كامل الصالحيات الوالً أ

العالقات و: تكثيف الدعاية والعمل اإلعالمي والتواصللللللللي األمر الذي يتطلب تكوين فريق لإلعالم ثانًيا

 ي في ثالثًالديه الكفاءة والمقدرة ويتم اختياره وفق اختبارات. ومن أولى مهامه  ما يأت العامة تتوفر

ذة عن : إعداد ملف متكامل حول المركز وأنشللللللطته وبرامجه ودوراته التدريبية وموضللللللوعاتها ونبثالثًا

وخرائط وجللداول زمنيللة ،  Leafletsو Flyers Brochuresالمللدربين وخبراتهم يحتوي الملف عللل 

 وإعداد المراسالت والتواصل مع الجهات وتقديم العروض التقديمية بالخصوص.
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 (2020ستشارات والتدريب بكلية التربية طرابلس )التقرير السنوي لقسم البحوث واال(: 16ملحق )

 
 د. إنتصار علي الشريفإعداد: 

 رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب

 2020ديسمبر/ 

 

 المقدمة

ً من رؤية كلية التربية طرابلس،    اف الكلية هدأمع  واستمرارا لتحقيق الكلية لرسالتها، وتمشيا انطالقا

البالد من  كل ما تمر بهمن غم على الرثراء الحركة العلمية، إبالوصول للجودة ورفع مستوى البحث العلمي و

ونا، نجح نترنت و األزمة المنبثقة من جائحة كورع المستمر للكهرباء وسوء خدمة اإلظروف محبطة كاالنقطا

عكم في منجاز العديد من النقاط التي نفخر بمشاركتها إفريق عمل قسم البحوث واالستشارات والتدريب في 

 هذا التقرير.

من ساهم  ي وأشكر كليدعوكم لرحلة استطالعية لمعرفة ما يحتويه هذا التقرير، اسمحوا لي أن أحأقبل أن   

 ناتهم.اح كل ما سعى القسم لتحقيقه راجين من هللا سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسنجإفي 

ها المنطقة ما لم يتم تنفيذه بسبب ظروف الحرب التي مرت بوتنفيذه، تقرير ستتعرفون على ما تم في هذا ال 

ثراء إة ، و كيفي2021لعام نجاز، و مقترح برنامج عمل ما هو  تحت اإلوالتي بها كلية التربية طرابلس، 

 ، والتوصيات، يلي ذلك الخاتمة.2021البرامج والورش التدريبية لعام 
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تنفيذه ما تم  

 قام فريق قسم البحوث واالستشارات والتدريب بإنجاز وتنفيذ ما يلي:

 دليل تعريف قسم البحوث واالستشارات والتدريب 

ريب بجامعة رضها على رئيس مركز البحوث واالستشارات والتدومن ثم تم عَ  ،مسودة للدليل التعريفي أعدّ  القسم

طرابلس، د. على قنون، ووكيل كلية التربية طرابلس، د. عبدالسالم األطرش، ومجموعة من منسقي البحوث 

نسخة النهائية من رائهم التي من خاللها تم كتابة الآبداء إو ،جرائيمراجعة مسودة الدليل اإلل ؛والتدريبواالستشارات 

لرؤية  . وهو دليل تعريفي يشمل توضيح14/10/2020الدليل الذي تم اعتماده في االجتماع الثاني للقسم بتاريخ 

وذج توضيحي لى جانب نمإس القسم ومهام المنسقين. ورسالة وأهداف القسم. كما يتضمن الدليل مهام القسم ومهام رئي

 وتصور لقاعدة بيانات كلية التربية.  ،للهيكل التنظيمي

 شعار القسم 

م، لتصميم شعار تم تكليف د. نائلة المحمودي، عضو هيئة تدريس بقسم التربية الفنية بالكلية ومنسقة البحوث بالقس

. لقسمما اتفق عليه أعضاء اوتم اختيار عدة شعارات،ن عروضا م قدمتقسم البحوث واالستشارات والتدريب. وقد 

، فكل ب قسم البحوث واالستشارات والتدري بعد طلب من رئيسنجليزية ترجمة باللغة اإلالدكتورة هذا وقد أضافت 

 فيما يلي صورة للشعار: الشكر والتقدير للدكتورة نائلة  على جهودها، و

 

  تجربة االمتحان االلكتروني

أول عمل جماعي مميز يشارك فيه قسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية التربية كان تجربة االمتحان 

لكتروني التجريبي الذي كان برئاسة كل من عميد كلية التربية د. عمر عامر ووكيل كلية التربية د. عبد السالم اإل

. وقد  ضم فريق عمل هذه التجربة مجموعة االطرش ورئيس مركز البحوث واالستشارات والتدريب د. علي قنون

نتصار الشريف بصفتها رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب، أ. إمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية وهم: د. 

داء، و ليلى جويبر بصفتها رئيس قسم الدراسة واالمتحانات، و أ. فوزية الحصان بصفتها رئيس قسم الجودة وتقييم األ

رئيس مكتب التوثيق والمعلومات، و أ. منال الحافي بصفتها رئيس لجنة االمتحانات لخريف ديري بصفته سامة القأأ. 
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م، أ. فاطمة دريد بصفتها عضو هيئة تدريس بقسم اللغة االنجليزية، و أ. عزالدين بشلوع بصفته منسق الدراسة 2019

 واالمتحانات بقسم الكيمياء.

ق فكرة دة امتحانات إلكترونية تجريبية لغرض معرفة مدى إمكانية تطبيعمل التجربة بإجراء ع فريقوقد قام 

لمتمثلة الكتروني في الظروف الراهنة التي كانت بسبب انتشار وباء كورونا والحجر الصحي والظروف االمتحان اإل

مشاركين عن ال في كثرة انقطاع الكهرباء وسوء خدمة اإلنترنت. كما هدفت التجربة الستطالع رأي الطلبة واألساتذة

ئي عدة مدى إمكانية تطبيق االمتحانات اإللكترونية في حال استمرت الظروف الراهنة. وقد تضمن التقرير النها

 توصيات من الطلبة المشاركين في التجربة وأعضاء فريق التجربة.

 استكمال شواهد وأدلة معايير البحث العلمي كأحد معايير تصنيف كليات جامعة طرابلس

 عداد شواهد وأدلة معايير البحث العلمي التالية:إد تضمنت وق    

 :وتوضيح  ابلسنبذة عن البحث العلمي بكلية التربية طرويتضمن مستند الخطة البحثية على  خطة البحث العلمي

 طرابلسية التربية لى جانب آلية إعداد الخطة البحثية لكلإساسية لمقصود بالخطة البحثية وأهدافها ومعاييرها األل

 يات البحثيةنتائج تحليل الوضع الحالي للبحث العلمي. كمل يتضمن األولوو مصادر جمع بيانات الخطة البحثيةو

 خطوات تحقيق الخطة البحثية.و 2022-2021جدول خطة البحث العلمي لكلية التربية طرابلس و
 

  :ستشارات والتدريب ء و قسم البحوث واالدااتفق كل من قسم الجودة وتقييم األالقواعد التنظيمية للبحث العلمي

ام قسم البحوث قووثيقة البحث العلمي كأساسيات للقواعد التنظيمية للبحث العلمي. كما  501على اعتماد الالئحة 

بمشاريع  ليصبح دليل الكلية للقواعد التنظيمية للبحث العلمي الخاص 2018واالستشارات بتحديث دليل خريف 

 قسام العلمية لمشاريع التخرج في دليل واحد.التخرج وجمع أدلة اال
 

 :الدليل  دي بإعداقامت رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب بتكليف أ. فدوى مهن خطة األمن والسالمة

يضا أم تبالكلية. كما  ورشمن والسالمة الخاصة بأمن وسالمة المعامل والمختبرات والالتعريفي لوحدة األ

ة وتقييم عن الوضع الراهن للمعامل والمختبرات والورش. كما قام كل من رئيس الجود بإعداد تقريرتكليفها 

مة البيئية دارة األزمات و المخاطر و السالإدليل  بإعدادداء ورئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب األ

ر عن عداد تقريكما تم تكليف أ. أسامة القديري بإ .2021من والسالمة  الخاصة بعام الذي تضمن خطة األ

 ة.واقع أمن وسالمة مبنى الكلية، والذي بين فيه مدى استعداد الكلية للتغلب على األزمات المفاجئ

 

  :رئيس قسم  عدتأشرح مبسط لكيفية تكوين المجموعات البحثية وتوثيق األعمال في منظومة بيانات الجامعة

ع التخرج ساعد الطلبة على كيفية توثيق مشاريمبسط ت بأسلوبالبحوث واالستشارات والتدريب تسجيالت مرئية 

امعة جوكذلك أعضاء هيئة التدريس على توثيق أبحاثهم ومنشوراتهم في منظومة  ،في منظومة جامعة طرابلس

 ضافتها في حساب المركز على اليوتيوب.إطرابلس. وقد قام د. علي قنون مشكورا ب
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 :بارها األدلة والوثائق القوائم التالية باعت بإعدادقام فريق قسم البحوث واالستشارات والتدريب  القوائم المطلوبة

 المطلوبة في معيار البحث العلمي:

o .قائمة استشهادات البحوث العلمية 

o .قائمة البحوث والكتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس 

o .قائمة براءة االختراع 

o  (الباحثون المتفرغون)قائمة. 

 ربية" وتصدر مرتين لكلية التربية مجلة علمية محكمة بعنوان "مجلة كلية الت جالت العلمية المحكمة بالكلية:الم

حوث نسخة من التقرير المعد عن المجلة لقسم الب تقديمفي السنة. وقد قامت دكتورة مسعودة الحسيني ب

رة ارات والتدريب، قامت دكتوواالستشارات والتدريب و فيما بعد، بطلب من رئيس قسم البحوث واالستش

،  اف  وحصائيات المجلة بشكل إمسعودة الحسيني بتوثيق أعداد ومحتوى مجلة كلية التربية في جدول يختصر 

 وهو كما يلي.

 

 

رقم 
 العدد

 فصل
 عدد الصفحات عدد األبحاث لغة البحث

 انجليزي عربي انجليزي عربي انجليزي عربي

 83 234 15 10 7 5     خريف  1

 58 403 10 18 2 16     ربيع  2

 76 288 4 12 4 10     خريف  3

 165 164 5 5 5 5     ربيع  4

 72 253 9 13 5 11     خريف  5

 59 221 4 11 4 9     ربيع  6

 75 171 26 13 7 8     خريف  7

 7 212 4 9 1 8     ربيع  8

 82 340 14 18 6 14     خريف  9

 30 486 2 32 1 21     ربيع  10

 32 305 2 20 2 13     ربيع  11

 23 46 2 9 2 4     خريف  12

 22 93 3 6 1 6     ربيع  13

                         المجموع 
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إعداد لى جانب إخدمة المجتمع والبيئة  الدليل التعريفي لوحدة بإعداد فاطمة دريدأ. تم تكليف  مجتمع والبيئة:خدمة ال

 إعداد وتجميع قائمة أنشطة خدمة المجتمع للكلية.و خطة سنوية لخدمة المجتمع

 

 :هيئة التدريس وموظفي وطلبة الكلية ألعضاءتحديد االحتياجات التدريبية 

 ألعضاءبية استبانة استهدفت تحديد االحتياجات التدري بإعدادقسم البحوث واالستشارات والتدريب  رئيسقامت      

تائج االستطالع ال أن نإومع أن عدد المشاركين كان ضئيال مقارنة بالعدد الكلي  .هيئة التدريس وموظفي وطلبة الكلية

 عداد الخطة التدريبية. إكونت قاعدة للبدء في 

 

 ":يميل الجامعي.. طريقة الحصول عليه واستخداماتهاإل" بعنوانورشة عمل 

ث واالستشارات بالكلية، باالتفاق مع رئيس قسم البحو قام أ. أسامة القديري، رئيس مكتب المعلومات والتوثيق      

عتين بسبب ال ورشة واحدة لمجموإوالتدريب بالكلية بإعداد خطة لتنفيذ عدة ورش عمل، ولألسف لم يتم تنفيذ منها 

يميل اإلا بعنوان "صابة بفيروس كورونا في الكلية. وقد كانت الورشة التي تم تنفيذهإتوقف العمل بالكلية الكتشاف حالة 

 :ا يليم علىفي نهاية الورشة يصبح المتدرب قادرا  لى أنإ" وهدفت الجامعي.. طريقة الحصول عليه واستخداماته

 يميل الجامعي وطريقة تفعيله.معرفة أهمية اإل 

 يميل الجامعي في المراسلة واستقبال الرسائل.استخدام اإل 

  استخدام تطبيقاتOffice 365 ي.واالستفادة من خدماتها المتاحة من خالل الدخول باإليميل الجامع 

 

 :األداءتكريم منسقي البحوث واالستشارات والتدريب ومنسقي الجودة وتقييم 

بحوث واالستشارات عرض فكرة تقييم منسقي التم داء بالكلية ، رئيس قسم الجودة وتقييم األ بالتعاون واالشتراك مع     

وبتحديد موعد  ،وقام بتوفير الشهادات المطلوبة ،ورحب بها ،داء على د. علي قنونوالتدريب ومنسقي الجودة وتقييم األ

ي بذلت لتوفير دريب. وجاء هذا التكريم لنبين مدى تقديرنا لكل الجهود التاللقاء في مركز البحوث واالستشارات والت

دريب ولحث أعضاء فريق البحوث واالستشارات والت ؛كل الظروف على الرغم منالمستندات والمعلومات المطلوبة 

 داء على بذل المزيد من الجهد. وفريق الجودة وتقييم األ

 

 الوضع الحالي للبحث العلميالعلمية  باألقسامتقرير منسقي البحوث 

في ون سقيتضمن هذا الشق من التقرير ما جمعه رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب مما كتبه المن         

ضعف، لى عدة فقرات: نقاط القوة والإتقاريرهم عن الوضع الحالي للبحث العلمي )منقول ببعض التصرف( مقسما 

تقرير أ لجراءات األقسام عن الساعات البحثية الممنوحة ألعضاء هيئة التدريس ومختصر إمعوقات البحث العلمي، و

 عن وضع المعامل والمختبرات والورش بالكلية. يفدوى مهن

 يجازها كما يلي:إويمكن   نقاط القوة في أبحاث هيئة التدريس بالكلية:
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o  سوء الظروف الحالية. على الرغم مننتاج العلمي فكانت األبحاث المنجزة اإلغزارة 

o لمراجع العلمية واالعتماد على ا اتصاف الكثير من هذه األبحاث بالرصانة المهنية واألصالة والمنهجية العلمية

  .الرصينة

o ومنها من نشرت في مجالت  ،هذه األبحاث كانت منها المشارك بها في مؤتمرات دولية منشورة

  محكمة. علمية

o  ع أعضاء هيئة تدريس من جامعات ليبية أخرى.المشتركة مإنجاز بعض البحوث  

o  ا يهتم بالمشكالت متنوع هذه األبحاث فمنها ما يهتم بجودة التعليم، ومنها ما يهتم بالمشكالت التعليمية، ومنها

تدريس، ومنها ما طرق واستراتيجيات البالبيئية، ومنها ما يهتم بالمناهج والمقررات التعليمية، ومنها ما يهتم 

تعلم ومنها ما عداده، ومنها ما يهتم بدوي االحتياجات الخاصة وصعوبات الإالمعلم وكفاياته ومهاراته ويهتم ب

  .اواإلنسانية عموم يهتم بمشكالت صحة، ومنها مايهتم بقضايا الساعة في مجاالت العلوم التطبيقية

 يجازها كما يلي:إويمكن   نقاط الضعف في أبحاث هيئة التدريس بالكلية:

o إال إننا نالحظ أن في السنتين األخيرتين   التدريس بالقسم نتاج العلمي ألعضاء هيئةرغم غزارة اإل  المالحظ

إلى  نتاج مقارنة بالسنوات السابقة له؛ وهذا يرجع إلى الظروف من حرب( نقص في هذا اإل2020 /2019)

   ها المواطن.انقطاع في التيار الكهربائي إلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعيش

o باقتراب موعد التقديم للترقية. الرتباطهااألبحاث في سنوات معينة دون األخرى  تركز 

o  فق وال توجد خطة بحثية لألقسام العلمية وكل بحوث أعضاء هيئة التدريس فردية وبشكل عشوائي وليست

 .للقسم البحثية خطة توضح األولويات

o القسم. يف بحثية د مجموعاتوعدم وج  

o  ينظم ويتابع ويوثق مشاريع التخرج بأغلب األقسام العلمية. وجود منسق مشاريععدم  

تسبب في  البحوث واالستشارات والتدريب أن معوقات البحث واالطالع والنشر وأكد منسق :معوقات البحث العلمي

يجازها في إتي يمكن قد ذكروا بعض المعوقات الو المواكبة،و تراخي الحركة العلمية البحثية وتأخرها عن الحداثة

  النقاط التالية:

o تدريسية دسمة  عدم وجود الوقت الكافي إلعداد البحوث بسبب كثرة األعباء التدريسية عند األساتذة الباحثين وإرهاقهم بجداول

  تأخذ جل أوقاتهم وجهودهم.

o تبطة باإلنجازات ن المزايا المادية المرغياب الحوافز المادية تماما في هذه الفترة إذ يعاني عضو هيئة التدريس من الحرمان م

لنشر ليحصل البحثية، وغياب اإلنفاق على البحث العلمي تماما، بل يتكفل عضو هيئة التدريس الباحث بدفع نفقات الطباعة وا

  تذكر . أةاألكاديمية دون مكاف على ترقياته
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o تأخر المرتبات أو عدم منحها  وكذلك نترنت،اإل ضعف الخدمات كالكهرباء وشبكة الظروف العامة التي تمر بها البالد من

ماس الباحث ألعضاء هيئة التدريس و الظروف المعيشية األخيرة بسبب تفشي فايروس كورونا وتأثيراتها المباشرة على رغبة وح

   في العمل البحثي وتحقيق اإلنجازات العلمية المعتبرة.

o  من شأنها  يوالت ةو الدوليأقليمية و اإلأو الحوافز التي تمكن الباحث من حضور المؤتمرات المحلية أعدم تقديم المساعدات

 تقوية أبحاثه. يمساعدته ف

o له العلمي من في قواعد البيانات العالمية التي تسمح للباحث االطالع على مستجدات البحث العلمي في مجا عدم توفر اشتراكات

 كمة المرموقة.خالل المجالت العلمية المح

o  توقف الدعم المتمثل في الشق الخارجي إلجازة التفرغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس.    

o والمواد التي يحتاجها الباحث.المختبرية و التجهيزات والمعدات المعملية عدم توفر 

o السمنار. راءجإو أ ةيثبح مجموعات و تكوينأالعلمية  البحوث جراءإل هيئة التدريس ألعضاء عدم توفر مكتب  

o .عدم وجد بالقسم موظفين للقيام بأعمال الطباعة والتوثيق ومساعدة أعضاء هيئة التدريس في أبحاثهم  

o  خل دا لى وجود صعوبة في تطوير وتنمية الحركة البحثيةإعدم وجود كوادر مساندة ألعضاء هيئة التدريس )معيدين( أدى

  القسم.

ساعات واقع الوصف  اتفق جميع منسقي البحوث واالستشارات والتدريب على  الساعات البحثية وواقع جدواها:

المثقل بالمهام األخرى  أداء عضو هيئة التدريس ساعات  لمعدل تعطى ساعتان بحثيتان تكملةحيث البحثية بالكلية. 

منها بشكل  حثلباا و إجراءات تقيس مدى فائدتها ومدى استفادةأ  كما أسلفنا الذكر، وال توجد أي خطط خاصة

  مدروس. ملموس
 

ختبرات وورش بحسب ما ورد في تقرير أ. فدوى مهنى، تعاني معامل وم وضع المعامل والورش والمختبرات بالكلية:

مرفق  )ية فيها. كلية التربية طرابلس من العديد من النواقص والمعوقات التي تؤثر في جودة العملية التعليمية والبحث

 .(ستاذة بالصوردعمته األ الذيقريرتالهذا التقرير مستند ب

 

  هتنفيذ متي لم ما

كانت عالن عن موعد الورشة وقامة ورشة عمل لخدمات شركة الميكروسفت وقد تم فعال اإلإتم االتفاق على     

" وهي ورشة عمل خاصة باستعراض تطبيقات شركة مايكروسفت 5بعنوان "التعريف بتطبيقات شركة مايكروسفت 

 وطرق االستفادة منها بالنسبة للطلبة وألعضاء هيئة التدريس في مجال التعليم والبحث العلمي. 

البحوث  كل من د. علي قنون مدير عام مركز بإشرافوذك  14/1/2020افق وربعاء الموقد كانت ستقام يوم األ     

، قامتهاإتم يلم  لألسفمغيدر. ولكن إواالستشارات والتدريب و د. وائل أبو غريس و د. عبدالناصر ديهوم و د. محمد 

 وذلك بسبب توقف الدراسة في تلك الفترة بسبب الحرب.
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 تحت التنفيذ  وه ما

  دلة الخاصة بمعيار البحث العلمي بحسب معايير الجودة الصادرة من المركز الوطني واألاستكمال الشواهد

 )دليل آليات تحقيق معايير البحث العلمي(.داء للمؤسسات التعليمية والتدريبية لضمان الجودة وتقييم األ

 ن المركز مبحسب معايير الجودة الصادرة  خدمة المجتمع والبيئةدلة الخاصة بمعيار استكمال الشواهد واأل

ير خدمة المجتمع )دليل آليات تحقيق معايداء للمؤسسات التعليمية والتدريبية الوطني لضمان الجودة وتقييم األ

 والبيئة(.

 .الخطة التدريبية 

 .مقترح حوافز البحث العلمي 

 تقييم األداء.و خطة بحث مشترك بين قسم البحوث واالستشارات والتدريب وقسم الجودة 

 نشطة واألعمال التي لها عالقة بخدمة المجتمع.قائمة األ 

 

     عمل لعام المقترح برنامج 

 ما يلي: 2021من مقترحات قسم البحوث واالستشارات والتدريب كبرنامج عمل لعام         

   االستشارات ويعتزم قسم البحوث واالستشارات والتدريب تقديم مقترح لمركز البحوث  ز:مقترح تشجيع التمي

ريس عضاء هيئة التدأبرنامج سنوي لتشجيع التميز في كليات جامعة طرابلس لكل من  إلعدادوالتدريب 

 والموظفين والطلبة.

ما بتقديم إة للجوائز التالي فرص ألعضاء هيئة التدريس بالتقديم إلعطاءتتضمن خطة البرنامج التي تهدف    

لتدريس انجازات عضو هيئة إ"ريسيرش بورتفوليو" او "تيتشنج بورتفوليو" أو ما يعادلهم من أفكار تبين 

 وتميزه وتتمحور المقترحات فيما يلي:

طلبة هيئة التدريس وال ألعضاءعداد خطة لجوائز تمنح إيعتزم قسم البحوث واالستشارات والتدريب    

  :ن المتميزين تحت مسمىوالموظفي

 Outstanding Educator Award جائزة التربوي المتميز. 

 Outstanding Professor Award ستاذ المتميزجائزة األ. 

 Distinguished Teaching Award جائزة التدريس المتميز. 

 Award for Outstanding Research جائزة البحث المتميز. 

 Outstanding Professional Award جائزة المهني المتميز. 

 Outstanding Community Service Award جائزة خدمة المجتمع المتميزة. 

 عداد خطة لجوائز تمنح  للطلبة والموظفين المتميزين تحت مسمى:إلى جانب إ

 Outstanding Professional Award جائزة المهني المتميز. 
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 Outstanding Academic Achievement Award كاديمي المتميزنجاز األجائزة اإل. 

 Outstanding Community Service Award جائزة خدمة المجتمع المتميزة. 

 

  تين:ينقسم مقترح فعاليات البحث العلمي الى فعالي: و    مقترح لفعاليات البحث العلمي لعام 

يس ويكون في شهر فبراير من كل عام ويعتبر معرض ألبحاث أعضاء هيئة التدر يوم البحث العلمي .1

 وأبحاث الطلبة في مشاريع التخرج.

ل عام و يسلط نوفمبر ضمن ك 10وذلك يوم اليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية المستدامة  .2

 الضوء على الدور الهام الذي يؤديه البحث العلمي في المجتمع.

يهدف كل من يوم ة: فعاليات يوم البحث العلمي واليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية المستدامأهداف 

 لى ما يلي:إالبحث العلمي واليوم العالمي للعلوم من أجل السالم والتنمية المستدامة 

ب ت والتدريتحقيق رؤية ورسالة كل من جامعة طرابلس كلية التربية طرابلس ومركز البحوث واالستشارا (1

 بجامعة طرابلس.

العلمية المحلية  األخذ بمعايير الجودة وتأصيلها في كل المناشط وعند تنفيذ األبحاث العلمية والنشر في المجالت (2

 واإلقليمية والعالمية.

 ستراتيجية والبحثية لكلية التربية طرابلس.ض بالمسيرة البحثية وفق الخطط اإلالنهو (3

 لس.اء البحث العلمي في كل مجاالت األقسام العلمية بكلية التربية طرابتنشيط الحركة البحثية وإثر (4

 ث.خلق مناخ حب مشاركة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس وتكريم الباحث النشط في نشر األبحا (5

ل عرض أبحاث طلبة مشاريع التخرج وتقييمها وإعطاء الفرص للمشاركين للحصول على فرص التكريم كأفض (6

 سواء في العروض المرئية أو الملصقات العلمية أو غيرها من طرق عرض األبحاث.مشاركات 

توصيات  ستفادة من نتائج البحوث المنشورة من أعضاء هيئة التدريس وذلك بتقديمها في شكلوضع برنامج لال (7

 للجهات المختصة.

توصيات تلك  لمجتمعية من خاللالحلول للعديد من المشكالت ا المساهمة في التنمية المستدامة للمجتمع بتقديم (8

 بحاث.األ

 يمكن للفعاليات أن تتضمن بعض أو جل المقترحات التالية:مقترح الفعاليات: 

o .محاضرة عن أخالقيات البحث العلمي 

o .محاضرة عن معايير الجودة في البحث العلمي 

o .محاضرة عن أهمية االستشهادات والنشر في مجالت علمية ذات معامل عالي 

o  من أجل السالم والتنمية محاضرة عن أهمية البحث العلمي للمجتمع. 
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o .محاضرات عن منشورات أعضاء هيئة التدريس 

o .ورش عمل مقترحة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو من الجامعة 

o ( معرض ألبحاث مشاريع التخرجPoster/Video Presentations.) 

o .حلقات نقاش 

 الجودة وباأليام لكيفية االحتفاء بيوم مقترح قامت أ. فوزية الحصان بتقديم: اليوم العالمي مقترح فعاليات 

 :التي لها عالقة بكلية التربية التالية

o )اليوم العالمي للجودة )ثاني خميس من شهر نوفمبر من كل عام. 

o ( 3اليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة )ديسمبر من كل عام. 

o ( نوفم 20اليوم العالمي للطفل)بر من كل عام. 

o ( 5اليوم العالمي للمعلم )أكتوبر من كل عام. 

o ( 18اليوم العالمي للغة العربية )ديسمبر من كل عام. 

o ( 23اليوم العالمي للغة االنجليوية )أبريل من كل عام. 

o ( 22اليوم العالمي لألرض )أبريل من كل عام. 

o  ( 5اليوم العالمي للبيئة )يونيو من كل عام. 

 

     لعام لثراء البرامج والورش التدريبية إكيفية 

ت كليات يرى قسم البحوث واالستشارات والتدريب أن تكون الدورات التدريبية بحسب احتياجات وتخصصا      

تبانة تقصي جامعة طرابلس وتخصصاتها المتنوعة. فيما يلي مقترح لبعض الدورات التدريبية بحسب ما جاء في اس

 ألعضاء هيئة التدريس وموظفي كلية التربية طرابلس: االحتياجات التدريبية

 دورات تدريبية تتبع قسم الجودة. .1

o التخطيط االستراتيجي. 

o توصيف وتقرير المقررات والبرامج. 

 دورات تدريبية عن البحث العلمي. .2

o .أخالقيات البحث العلمي 

o .طرق البحث العلمي 

o .كتابة ونشر البحوث العلمية 

o  االقتباس واالستشهادات.كيفية زيادة معدل 

o .نشر البحوث في مجالت ذات معامل تأثير 
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 دورات تدريبية أو ورش عمل لطلبة مشاريع التخرج .3

o  محاضرة  تثقيفية/ورشة عمل  لتهيئة طلبة مشاريع التخرج لتعريفهم بخطوات المشروع

 وأخالقيات البحث العلمي وأهمية األمانة العلمية.

o األدبي ) محاضرة/ورشة عمل عن طرق المسحLiterature Review - سابقة / الدراسات ال

 أدبيات البحث(  والبحث لمشكلة المشروع.

o /ورشة عمل عن كتابة المشروع. محاضرة 

o /ورشة عمل عن كيفية كتابة قائمة المراجع. محاضرة 

o /عداد العروض.إورشة عمل عن  محاضرة 

o /ورشة عمل عن نشر مشروع التخرج في ورقة علمية. محاضرة 

 رات تدريبية عن طرق واستراتيجيات التدريس.دو .4

o بناء الخطة الدراسية وتطويرها. 

o طرق التدريس الحديثة. 

o التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة. 

o كيفية كتابة فلسفة التدريس. 

o تطوير أساليب التقويم. 

o دمج التقنية في التعليم الجامعي. 

o Reflective Practice 

 لكتروني.واستراتيجيات التعليم اإلدورات تدريبية عن طرق  .5

o لكترونيإنشاء خطة دراسية وبناء مقرر إ. 

o لكترونيمهارات التواصل في المقرراإل. 

o نظام تسجيل المحاضرات. 

o لكترونيالتقييم اإل. 

o لكترونيةمعايير الجودة في المقررات اإل. 

طي مقرر على أن تحسب من ضمن جدول عضو هيئة التدريس المتطوع كأنه يع نجليزية:دورات اللغة اإل .6

 دراسي:

o  نجليزية للمبتدئين )أعضاء هيئة التدريس والموظفين(.إدورة لغة 

o .)دورة لغة انجليزية )بحسب مستويات أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

o  يلتس للمستويات المتقدمة.إدورة 

 دورات عامة متنوعة .7
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o جهزة مثل جهاز دورات علي األHaIc  ,cG , Gmc  وغيرها. 

o  حصائيةحصاء والبرامج اإلدورات في اإل. 

o كاديميرشاد األمهارات اإل. 

o لقاء الفعال والمؤثرمهارات العرض والتقديم واإل. 

o خطاء الشائعةمالء واألمهارات في اإل. 

o .كيفية كتابة التقارير 

o .مهارات استخدام الحاسوب 

o  مايكروسوفتدورات تدريبية عن برامج 

o داريةدوار اإلالقيادة واأل 

o دارة الوقت واالجتماعاتإ 

o التحكم في ضغوط العمل 

 التوصيات

      فيما يلي قائمة التوصيات التي كانت جزءا من الخطة البحثية لكلية التربية طرابلس:

اءات و الترتيبات واإلجر وذلك بتعريفهم على ،تشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر بحوثهم في مجلة الكلية .1

 النماذج الخاصة بتقييم البحوث المقدمة للنشر في هذه المجلة.

هم ، وذلك بتعريفرتشجيع أعضاء هيئة التدريس على نشر بحوثهم في مجالت عربية ودولية ذات معامل تأثي .2

 بمتطلبات هذه المجالت العلمية وكيفية الحصول على موافقة النشر.

و Linkedin ريس على فتح حسابات على مواقع التواصل األكاديمي )مثل تشجيع أعضاء هيئة التد .3

Academiaجالت بحاث منشورة في مأبحاثهم )خاصة لو كانت األ ةلتوسيع مجال قراء ( ونشر أبحاثهم العلمية

و  Google  Scholar لكترونية( وللحصول على االستشهادات وخاصة في إليس لها نسخ 

Researchgate. 

التدريس  مة من العناوين البحثية التي تمثل أولويات القسم البحثية وتعرض على كل من أعضاء هيئةإعداد قائ .4

 اهنة.روطلبة المشاريع في كل فصل دراسي بحيث يتم القضاء على التكرار وإجراء البحوث في مواضيع ومشاكل 

مكافآت مي تصرف على البحوث وكإقناع الجامعة بتخصيص مبالغ مالية للبحث العلمي بوضع ميزانية للبحث العل .5

 على البحوث المتميزة. 

( grantsمالي )الالبحث عن جهات أو مؤسسات من الداخل أو الخارج تقوم بدور الممولين للبحوث بتقديم دعم  .6

 للبحث العلمي.

 تشجيع البحوث المتميزة للطالب وذلك باختيار أفضل األعمال البحثية  ورصد مبالغ مالية لها. .7
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باحث. وذلك وورش عمل تهتم بالبحث العلمي ورفع كفاءة ال ،فيذ برامج تدريبية في مجال البحث العلميإعداد وتن .8

حكيم األبحاث وحل لتدريب وتأهيل الباحثين على آليات كتابة األبحاث ،وكتابة المشاريع البحثية ،والنقد البناء، وت

لعلمي والنشر اوأخالقيات البحث  ألدوات المعملية،المشكالت في كيفية عمل البحوث وكيفية التعامل مع األجهزة وا

 الدولي للبحوث العلمية. 

لتفكير اوالتركيز على أسلوب  وذلك باالبتعاد عن أسلوب التلقين والحفظ، إعادة النظر في أساليب التدريس، .9

 ألنها أساسيات لتكوين القرارات البحثية لدى الطالب. واإلبداع والتطوير واإلضافة والبحث؛

الت معهم في المجاحثين راك أعضاء هيئة التدريس لطلبتهم في إجراء بعض البحوث، ونشر أسمائهم كبإش .10

 العلمية.

يتم تغذيتها لتكون نقطة انطالق للباحثين، و تأسيس وتحديث قاعدة بيانات كلية التربية للبحوث والمنشورات؛ .11

 بكل ما هو جديد في مجال التخصصات المتعددة في الكلية. 

 التجهيزات لتتناسب ومتطلبات البحث العلمي.توفير معامل ومختبرات وورش الكلية وتحديث  .12

 االشتراك بقواعد البيانات البحثية العالمية. .13

سوب وتوفير االهتمام بالمكتبة ومكوناتها ، وذلك بتزويدها بالكتب الورقية واإللكترونية وتوفير أجهزة حا .14

 خدمات اإلنترنت المجانية داخل حرم الكلية.

 تفاقيات التعاون مع الكليات المناظرة والجامعات األخرى.إتشجيع ودعم  .15

وضع برنامج تدريبي على كيفية  إجراء البحوث من حيث المنهجية وكيفية  تحديد مشكلة البحث وكيفية  .16

ل تجميع البيانات، وكيفية كتابة التقارير العلمية، واستخدام األدوات اإلحصائية في تحليل نتائج البحوث مث

(SPSS) ( وAPSS). 

 وبرنامج تصحيح اللغة مثل Turnitin وبرامج كشف السرقات مثل Endnote و Nvivo توفير برنامج .17

Grammarly  وغيرها من البرامج المهمة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة. 

 

 خاتمةال

ندات ستلم أي مستألم  2019عندما تم تكليفي برئاسة مكتب البحوث واالستشارات والتدريب في فصل خريف 

 حددة. مولم يكن هناك أرشيف خاص بالقسم وال هيكلية  ،من رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب الذي سبقني

از نجإلى جانبي وأصر على إبفضل من هللا سبحانه وتعالى وبتكاثف الجهود وبفضل فريق عمل قوي وقف  

 اء هيئة التدريس بالكلية. المهام، صار للقسم كيان واضح وأصبح معروفا بين أعض

لقسم بالعمل نجاح كل خطوة من خطوات ما قام فريق اإال أن أشكر كل من ساهم في إفي نهاية هذا التقرير، ال يسعني 

 وما زلنا نمر بها. ،كل الصعاب التي مررنامن  رغم على النجازه إعلى 
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 فريق عمل قسم البحوث واالستشارات والتدريب

 فينتصار الشرإد.  الستشارات والتدريبرئيس قسم البحوث وا

 د. ناهد الباجقني  ية سالماإلب لقسم اللغة العربية والدراسات يمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 د. نائلة المحمودي فنيةب لقسم التربية اليمنسق البحوث واالستشارات والتدر

  الرخيص أ. ثريا ب لقسم الرياضياتيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 أ. هناء معيتيق  نجليزية ب لقسم اللغة اإليمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 السموعيأ. خديجة  ب لقسم الكيمياءيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 مادي  فتحيد.  ب لقسم التربية وعلم النفسيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 أ. محمد حمزة  م الفيزياءب لقسيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 د. نجاح الطبيب ب لقسم التربية الخاصةيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 أ. زينة كارة طفالب لقسم رياض األيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 أ. ليلى الحكنون ب لقسم الحاسوبيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 د. حنان الديب معلم فصلب يمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 حياءب لقسم األيمنسق البحوث واالستشارات والتدر

 منسق أمن وسالمة المعامل والمختبرات والورش بالكلية

  ي أ. فدوى مهن

 

 أ. فاطمة دريد منسق خدمة المجتمع والبيئة

 أ. فوزية الحصان رئيس قسم الجودة بالكلية

 . أسامة القديريأ رئيس قسم التوثيق والمعلومات بالكلية

 أ. منال الحافي سالميةعضو هيئة تدريس بقسم اللغة العربية والدراسات اإل
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 (2020التقرير السنوي لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الصيدلة )(: 17ملحق )

 

 سارة الطاهر التائبد. إعداد: 

بالكلية رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب  

 

برة والمشورة الخ وتقديمبحثي استشاري يتولي مهام توفير المعلومات والبيانات  كيانبحوث بكلية الصيدلة هو قسم ال

 علوم الصيدالنية والطبية.الفي العديد من المجاالت ذات العالقة ب

 الرؤية

 تحقيق الريادة في مجال البحث العلمي وتطبيقاته في شتى مجاالت العلم والمعرفة.

 

  الرسالة

لمية المتميزة، المساهمة في االرتقاء بمستوى الكلية وجودة ادائها من اجل رفع مكانتها لتكون في مصاف الكليات العا

 مية.والتأكد من نشر أبحاث علمية ودراسات متميزة تساند المجتمع المحلى، وترقى للمستوى والمنافسة العال

 

 هداف العامةألا

 تمع.دعم البحث العلمي وربطه بالقضايا مج 

 طبيقها بما يخدم تشجيع االفكار اإلبداعية للباحثين بالكلية خاصة والجامعة عامة وتقديم الدعم الالزم لت

 مصلحة المجتمع.

 .تطوير المهارات البحثية ورفع كفاءاتها من خالل برامج التدريب والدورات 

 ورش العمل. ات التدريبة وتطوير كفاءات العاملين في قطاعات العامة والخاصة المختلفة من خالل الدور 

 .توجيه النشاطات البحثية واالستشارية في المجاالت التي تخدم المجتمع 

 .توثيق األحداث وجمع البيانات ووضعها في خدمة المجتمع 

 ع.عداد الدراسات والبحوث والقيام باستطالع الرآى العام للقضايا التي لها عالقة بالمجتمإ 

 الت التوعية الصحية بالتعاون مع قطاعات الصحية بالدولة.تنظيم المؤتمرات والندوات وحم 

 الهتمام ؤسسات المماثلة ومراكز البحوث واالستشارات ذات امتعزيز التعاون العلمي والتواصل مع ال

 المشترك في المجتمع الليبي.

 

 2020ما تم إنجازه خالل عام 

  2023-2020اعداد خطة البحث العلمي للفترة. 

  لتدريب تصنيف و ارشفة الوثائق و المستندات الخاصة بمكتب البحوث و اإلستشارات و احصر تجميع و

 بالكلية.

 تجهيز المكتب لزيارة فريق الجودة. 

  2020 -اكتوبر 72 ،26استقبال فريق التدقيق التابع لمركز ضمان الجودة يومي األثنين و الثالثاء الموافق .

 من التوصيات: فريق التدقيق بعدد تمت مناقشة اإلستشهادات و االدلة الخاصة بمعيار البحث العلمي و خرج

 مراجعة و تطوير آليات تحدد أولويات ودعم البحث العلمي. .1

 تحسين و تطوير آليات تحفيز ودعم الباحثين .2
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 وثيقها.تحسين آليات التواصل مع أرباب العمل و الخريجين و ت .3

 تطوير آليات لتقييم وتحسين خطة البحث العلمي. .4

 مراجعة و تطوير آليات عقد اإلتفاقيات المحلية و الدولية. .5

 تطوير آليات لإلستفادة من بحوث الطالب. .6

 و حاليا يتم االستعداد و التحضير لإلعتماد البرامجي لكلية الصيدلة من مركز ضمان الجودة.

  الى العام الدراسي الحالي 2015حصر مشاريع التخرج من 

  سنوات 4حصر االوراق البحثية المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الخر 

  حصر االستشهادات ألعضاء هيئة التدريس فيGoogle Scholar, Research Gate 

 .حصر نشاطات أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية و الدولية و الدورات التدريبية 

 ثائق الخاصة بتنصنيف الكليات و شملت:اعداد األدلة و الو- 

o  بالكلية ألعضاء هيئة التدريس براءات االختراع 

o  و اإلستشارات  بالكلية في قاعدة بيانات مركز البحوث ألعضاء هيئة التدريسالكتب العلمية الموثقة

 بالجامعة.

o  بالكلية نالت اكبر عدد إستشهادات. ألعضاء هيئة التدريسابحاث منشورة  10أكثر 

o .التعاون الدولي و التحكيم في المجالت المحلية و الدولية 

 إعداد دليل األمن و السالمة الخاص بالكلية 

 د. امال يوسف اعلمية بالتنسيق مع مركز البحوث و االستشارات و التدريب بالجامعة القتها  إقامة محاضرة.

 رؤية ليبية": 19الخدمات الصيدالنية في زمن أزمة كوفيد “ بن كورة تحت عنوان

  تنظيم ورشة عمل عن برنامجOBS نفذها  ،عة بالتعاون مع مركز البحوث و االستشارات و التدريب بالجام

 د.علي قنون مدير عام المركز

 تب الفنياصدار قرار من رئاسة الجامعة لتفعيل مختبر الرقابة على االغذية و االدوية التابع للمك 

 ت الحالية و مشغالت االجهزةجرد المختبر لحصر االجهزة و المعدا: 

جودا في السابق إعادة تفعيل مكتب االستشارات الصيدالنية بعد أخذ الموافقة لتفعيله من رئاسة الجامعة والذي كان مو

تج الطبيعية وتوقف عن العمل ويقوم بإدارته أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة في مجال األدوية واألعشاب والنوا

هذا المكتب  بتحليل جميع أصناف األدوية سواء التحليل الفيزيائي آو الكيميائي أو البكتيري، ويقدمالذين يقومون 

معمل الرقابة واستشارات للجهات العامة والخاصة كما انه ابرم عدة اتفاقيات مع جهات فعالة في الدولة مثل الجمارك 

 يوية والمركز الوطني لمكافحة األمراض.على األدوية واألغذية والطب الشرعي ومركز بحوث التقنيات الح

 مشاريع التخرج

ت الخاصة يسعى مكتب االستشارات و البحوث و التدريب لحصر وتوثيق مشاريع التخرج و تحميلهم على قاعدة البيانا

ر تفادي تكرابالتالي يو بالمركز حتي يتسنى للطالب الباحث التعرف على المشاريع السابقة و التي تحمل نفس الفكرة

 الموضوع او يكمل على نفس الفكرة. 

مشروع في  200لغت حوالي الى تاريخ اليوم و ب 2015تم حصر المشاريع التي تمت مناقشتها من العام الدراسي 

 ر تحميلها على قاعدة البيانات.اسام الكلية و في انتظمختلف اق

الجامعة بناء على قاعدة البيانات الخاصة ب بضرورة تحميل مشروع التخرج علىالخريجين الجدد اعالم الطلبة وقد تم 

 .اتما جاء في اجتماع مدير مركز االستشارات و البحوث و التدريب مع رؤساء المكاتب في مختلف الكلي

 .ادراج خانة خاصة بمكتب االستشارات و البحوث و التدريب في نمودج اخالء الطرف الخاص بالخريجين
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 اليوم العلمي لمشاريع التخرج

 تخرج للطلبةأفضل أبحاث ومشاريع التنظم الكلية سنويا يوم علمي خاص بمشاريع التخرج يتم من خالله استعراض 

ف االقسام و بمختلو يتم عرض المشاريع المختارة بواسطة الطلبة  ،التي تم اختيارها من قبل لجنة مشكلة مختصة

وم علمي , لم يتم اقامة ي 2020و  2019عامي بإستثناء  افضل مشاريع على جوائز قيمة. يتحصل الطلبة صاحب

 نظرا للظروف االمنية و الوبائية.

 

 االوراق البحثية العضاء هيئة التدريس

 بحث. 600 بالكلية حوالي ة المنشورة العضاء هيئة التدريسيبلغ عدد االبحاث العلم 
 ( حصلت الكلية على لقب أكثر كليه تنشر أبحاث في جامعه 2015في سنة ).طرابلس 

 لية ية و محمكتب االستشارات و البحوث و التدريب بصدد توثيق االبحاث العلمية المنشورة في مجالت دول

يئة هوفي هذا الخصوص قام المكتب بحصر االوراق البحثية العضاء  العضاء هيئة التدريس بالكلية،

 التدريس الخر خمس سنوات.

 ورقة بحثية 142دريس الخر خمس سنوات  تجاوز عدد االبحاث المنشورة العضاء هيئة الت 

 الدورات التدريبية

 المقترح اقامتها تحت اشراف القسم: ةالدورات التدريب

 التسجيل الدوائي 

 .التفتيش علي مصانع الدوائية والممارسة التصنيع الدوائي الجيد 

 .التحكم والسيطرة علي عدوي مستشفيات 

 في التجارب المعملية.خالقيات العلمية في استخدام الحيوانات األ 

 صول البحث.أمنهج البحث العلمي وطرق و 

 . استخدام االجهزة  في التجارب والبحوث علمية 

  .كيفية استخدام االعشاب الطبية في الطب البديل 

لصيدلة اتم وضع برنامج كامل لتدريب ورفع كفاءة الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية في مجال 

وث و اإلستشارت داخل وخارج ليبيا وسيبدأ تنفيذه قريبا، بالتنسيق والتعاون مع مكتب التعاون الدولي و مركز البح

 . في جامعة طرابلس ومكتب التعاون الدولي في وزارة التعليم

تخصيص  دصدبن اآلتم عرض مقترح إنشاء صيدلة تعليمية داخل الجامعة بمجلس الجامعة وتم الموافقة عليه و -

ات للجامعة قطعة ارض داخل الجامعة إلنشاء الصيدلية المركزية التعليمية كمرفق يتبع الكلية لتقديم الخدم

 والطلبة وتدريب الطلبة فيها.

 يع اتفاقيات :الجهات المقترحة لتعاون معها وتوق

 .مركز الوطني لمكافحة االمراض المعدية 

 .مصرف الدم بطرابلس 

 .وزارة الصحة 

 .مراكز البحوث العلمية بطرابلس 

 .منظمة الصحة العالمية 
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 التدريب للطلبة كلية الصيدلة

 ريب:دالهدف من الت

للوصول الى  طلبة كلية الصيدلة يعزز مخرجات الكليةلهمية ودور الصيدلي في المجتمع، فان التدريب الصيفي ألنظرا 

 مساهمة في حل قضايا المجتمع واالستفادة منهم في رقي وتطور المجتمع. التخريج طلبة قادرين على 

 بالتدريب ستهدفونالطلبة الم

لبة الذين اجتازوا وحدة دراسية فما فوق من وحدات كلية الصيدلة وباألخص الط 120انجاز عدد  استكملواالطلبة الذي 

 بنجاح 1مقرر العالجيات 

وكيل الكلية  لية،ات العائلة الطبية و عميد الكتم عقد سلسلة من اإلجتماعات بين إدراة مجموعة صيدلي ،و في هذا الصدد

 رات بين الطرفين.و مدير مكتب االستشارات والبحوث والتدريب بالكلية لعقد إتفاقية التدريب واإلستشا ،للشؤون العلمية
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 (2020التقرير السنوي لقسم البحوث واالستشارات والتدريب بكلية الطب البشري )(: 18ملحق )

 

 ميلودة الحماديد. إعداد: 

 بكلية الطب البشري رئيس قسم البحوث واالستشارات والتدريب

 

  

 المقدمة:

رسالة واهداف لووفقاً ومقياس مهم للتقدم و التطور، يعتبر البحث العلمي مؤشراً اساسياً للتطور العلمي و التنموي 

ل مع المؤسسات و تطوير شبكات التعاون و التواص تطوير البحث العلمي بما يخدم المجتمعللمساهمة في   بالكلية القسم

لعلمية لضمان استثمار الخبرات والبحوث في معالجة قضايا المجتمع وتقديم المشورة ااألكاديمية والمراكز البحثية و

الفعاليات مة االنشطة وسعى القسم في اقا  جودة العملية التعليمية والبحثية بالكلية ، بما يسهم في إحداث التنمية الشاملة

 من اجل تحقيق هذه االهداف.

 :و الفعاليات  ابرز النشاطات

بيئة االكاديمية قسم البحوث و االستشارات  بالكلية اقترح و اشرف على دراسة عن تأثير العوامل البيئية على ال -1

  .في كلية الطب البشري التي قام بها مجموعة من الطالب المتميزين في البحث العلمي 

بمدرج  2019ديسمبر  10وساهم في اليوم الخاص للبرنامج العلمي لالمتياز الذي عقد بتاريخ  اشرف القسم -2

االمتياز  الزواوي  بالكلية حيث تم فيه اعطاء مجموعة من المحاضرات التي تخص البرنامج التدريبي ألطباء

ستطالع باالاز السابق كتيب االمتي تقييم تخص قام بها قسم البحوث والتي وكذلك عرض نتائج الدراسة التي

الكتيب  رأي اطباء االمتياز واعضاء هيئة التدريس في الكتيب والمقترحات لتحسين الكتيب كما تم عرضعن 

 المعدل  وتوضيح لهم كيفية استخدامه.

ام المشاركة في مؤتمر ابحاث سرطان الثدي مع مركز بحوث تقنيات الحيوية ومركز تشخيص وعالج االور -3

 أعضاء لجنة علمية  و كمشاركين بأوراق بحثيةك 2019ديسمبر  15-13د بتاريخ بطرابلس الذي عق

نوان نظم قسم البحوث و االستشارات بكلية الطب بجامعة طرابلس المؤتمر الرابع للبحوث الطبية تحت ع -4

فندق ب 2019ديسمبر  28وذلك في  تحسين الرعاية الصحية والرفع من فاعليتها :وقاية، تشخيص و عالج( )

  الودان بطرابلس.

تحت عنوان كليات الطب البشري  2020 -2-10قسم البحوث على المؤتمر الجودة الذي اقيم يوم  اشرف -5

 .كما اعد القسم كتيب المؤتمرمهاري اعتماد( بفندق ال –ودة ج –بين الحاضر و المستقبل )كفاءة 
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 Tripolitanaع  في مجلة تريبوليتانا )ساهم القسم في  نشر بعض االوراق البحثية التي قدمت بالمؤتمر الراب -6

Medical Journal ).  

اعد القسم دليل خاص به يتضمن الرؤية و الرسالة والقيم  و االهداف والمهام والية العمل و االجراءات  -7

 والضوابط  كما يشمل المالحق التي تتكون من دليل للكتابة العلمية وقائمة تقييم الورقة العلمية ونموذج الموافقة

 .لتعليميةالمستنيرة و عدد من االستبانات المعدة للتقييم  العملية ا

اعد القسم استبيانات الخاصة بتقييم العملية التعليمية و رأي اصحاب المصلحة في خريجي كلية الطب البشري  -8

االنتساب و استطالع رأي خريجي كلية الطب البشري بجامعة طرابلس حول البرامج التعليمية بالكلية بعد 

 للعمل بالمؤسسات الصحية

االشتراك في تدريب االطباء في منهجية البحث العلمي و االخالقيات البحثية لدبلومة السكري و االطفال و  -9

وكذلك تقييم المقترحات البحثية المقدمة من الجراحة و النساء والتوليد بمركز تنمية القوى العاملة الطبية 

 المشاركين في الدبلومة

 بالمركز الوطني لمكافحة االمراضراك في تدريب االطباء المنخرطين في دبلومة مكافحة العدوى االشت -10

 في الوبائيات 

هيئة التدريس والطلبة تتضمن البحوث المنشورة باسم الكلية وجامعة  بأعضاءاعداد قاعدة بيانات الخاصة  -11

  2020-2018طرابلس من 

 19-ئي المصلي لمرض كوفيدشارك القسم في اعداد مقترح عن المسح الوبا -12

  .ارة الصحة و المركز الوطني لمكافحة االمراضزبالتعاون مع الجامعة و و

 .شارك القسم في الدراسة الذاتية لكلية الطب البشري للحصول على االعتماد االكاديمي -13

 

 


